พระพุ ทธรู ปส�ำคัญ
กุสลนนฺโท เรียบเรียง

พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้ว
มรกตน้อย สลักจากหินหยกรัสเซียสีเขียวเข้มทึบ
(Nephrite) พุทธลักษณะได้แบบอย่างจากพระ
พุทธสิหิงค์ ของล้านนา ที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพทรงเรียกว่า “พระพุทธรูปสมัย
เชียงแสนชั้นแรก” กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูป
ประทับสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ประทับบนฐาน
บัวคว�่ำบัวหงายแบบบัวฟันยักษ์ตกแต่งด้วยเกสร
บัว พระศกเป็นก้นหอยใหญ่ และพระเกตุมาลา
เป็นดอกบัวตูม ตามที่นิยมนับถือกันในสมัยนั้น
ตามประวั ติ ก ล่ า วว่ า พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ด้วยทรงพระด�ำริวา่ พระราชวัง
ดุสติ อันเป็นทีป่ ระทับแห่งใหม่ของพระมหากษัตริย์
ควรจะมีเจดียสถานอันประเสริฐไว้เป็นที่ส�ำหรับ
ทรงสักการบูชา เช่น พระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร
ในพระบรมมหาราชวัง
จึงได้ทรงเสาะแสวงหาหยกสีเขียวเช่นเดียว
กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกอบกับ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถ จะเสด็ จ ทวี ป
ยุโรป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างปั้นหุ่น
พระพุทธรูปขึ้นจนงามต้องพระราชหฤทัย แล้วจึง
ให้ช่างในประเทศรัสเซียช่วยเจียระไน

การเจียระไนพระพุทธรูปส�ำเร็จลงเมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๗ โดยใช้เวลาปีเศษ ซึ่งสงครามโลกครั้งที่ ๑
อุบัติขึ้นพอดี แต่เรือที่เชิญพระพุทธรูปก็เดินทาง
ด้วยความปลอดภัยจนถึงพระนคร จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีพุทธาภิเษกสมโภชขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๕๗
ใต้ฐานพระพุทธมีจารึกว่า “FABERGÉ 1914”
เป็นนามของห้าง “ฟาแบร์เช่” และปีที่ส ร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้ ถือเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกของ
ไทยที่ปรากฏนามเครื่องหมายการค้า
ห้างฟาแบร์เช่เป็นห้างเครื่องทองและอัญมณี
ประจ�ำราชส�ำนักรัสเซีย ด�ำเนินกิจการโดย Peter
Carl Fabergé มีชื่อเสียงมากในการผลิตงาน
ประณี ต ศิ ล ป์ ที่ โ ดดเด่ น ทั้ ง ฝี มื อ และความคิ ด
สร้างสรรค์
พระพุทธมณีรตั นปฏิมากรได้เชิญประดิษฐาน
ในพระราชพิธีใหญ่และส�ำคัญมาแล้วหลายครั้ง
เช่น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว และรัชกาลที่ ๙ ได้เชิญประดิษฐานคู่กับ
พระสัมพุทธพรรณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และในรัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมา
ประดิษฐาน เป็นประธานในพิธตี า่ งๆ เป็นครัง้ คราว
(เรียบเรียงจาก สโมสรศิลปวัฒนธรรม
นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม)

เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษของปี เหตุผลแรกคือ
เป็นฉบับวันวิสาขบูชา ซึง่ พุทธศาสนิกชนทัง้ หลายถือว่าเป็นวันส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันทีเ่ กีย่ วข้องกับพระบรมศาสดา
โดยตรง คือ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ทั้งสามวาระนี้
เกิดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ ทั้งสิ้น ต่างกันที่ปีเท่านั้น ที่มีชื่อ
เรียกว่า “วันวิสาขบูชา” เพราะเกิดในเดือนวิสาขะ จากความส�ำคัญ
ดังนี้ ทีป่ ระชุมสหประชาชาติจงึ ได้มมี ติยกย่องให้เป็นวันส�ำคัญของโลก
พระพุทธศาสนาสายเถรวาทนี้ เป็นพระพุทธศาสนาที่สืบสาย
โดยตรงจากพุทธกาล มาถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช แห่ง
ราชวงศ์โมริยะ (บางแห่งเรียก เมารยะ) พระเจ้าอโศก ทรงเป็นองค์
อัครศาสนูปถัมภกที่เข้มแข็งที่สุด นับแต่ครั้งนั้นจวบจนปัจจุบัน ยัง
ไม่มีผู้ใดที่จะเทียบเท่าพระองค์ ในการฟื้นฟูท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ
ศาสนา รวมถึงการเผยแผ่ ที่ทรงให้การอุปถัมภ์อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ ทรงส่งสมณทูตไปประกาศศาสนาถึง ๙ สาย และ
ประเทศไทยซึ่งในยุคนั้นเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิก็ได้รับอานิสงส์
จากการเผยแผ่นั้น ได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ�ำ
ท้องถิ่น สืบสานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
   ในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ธงฉัพพรรณรังสีได้ถือก�ำเนิดขึ้น โดยการ
ออกแบบของพุทธสมาคมโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมือนกับประเทศไทย
และประเทศเมียนมา ต่อมามีการปรับแก้รปู แบบธงเป็นแบบปัจจุบนั
โดย พันเอกเฮนรี สตีล โอลคอตต์ (Colonel Henry Steel Olcott)
และเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ เพื่อให้เป็นธงสัญลักษณ์แทน
องค์พระศาสดา (ประวัติและความหมายของสีต่างๆ ในธง อ่านได้
จากปกหลังด้านใน)
   ตามประวัติ ได้มีการเอ่ยถึงนาม พันเอก เฮนรี สตีล โอลคอตต์
ชาวอเมริกัน เกิดที่เมืองออเรนจ์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ เรื่องราวของท่าน
ผู้นี้ไม่ธรรมดาเลย ท่านบังเอิญได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการโต้วาที
ของพระคุณานันทเถระ ที่ชาวพุทธยอมรับว่า ท่านเป็นวีรบุรุษแห่ง
พุทธศาสนา ชาวศรีลังกา กับบาทหลวงในคริสตศาสนาชื่อไมเคิล
ซิลวา ซึง่ ได้กล่าวย�ำ่ ยีพระพุทธศาสนา การโต้วาทีนเี้ ป็นงานใหญ่ จัด
ขึน้ ทีเ่ มืองปานะดุระ โดยในครัง้ ที่ ๕ จัดเมือ่ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช
๒๔๑๖ (เมื่อ ๑๔๕ ปีมาแล้ว) พระคุณานันทเถระ ซึ่งตอนนั้น
ยังเป็นเพียงสามเณร (สามเณรเมโหตติวัตเตคุณานันทะ อุสังเส) ได้

ฉบับที่ ๓๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โต้วาทีชนะบาทหลวงอย่างสง่างาม ภายหลังได้มีการน�ำเนื้อหาใน
การโต้วาทีนั้นมาตีพิมพ์เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ และจัดพิมพ์เผย
แพร่ไปทั่วโลก
จากเอกสาร “มหายุ ท ธวาทะ” ซึ่ ง เป็ น การโต้ ว าที ข อง
“สามเณรอัจฉริยะแห่งพุทธศาสนา” กับ “มหาปิตาจารย์ของ
คริสต์โรมันคาทอลิก” อันมีประเทศศรีลังกาเป็นเดิมพัน เป็นผลให้
บาทหลวงโรมันคาทอลิกพ่ายแพ้ ในหลักพระสัทธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนา ต่อหน้าที่ประชุมของศาสนิกทั้งสองศาสนากว่า
ครึ่งแสน ที่เข้าร่วมรับฟังการโต้วาทีครั้งนั้น และส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญ
คือ ท�ำให้พันเอก เฮนรี สตีล โอลคอตต์ เกิดความศรัทธาอย่างแรง
กล้าในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จึงได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลตาม
หลักฐานที่สามเณรน้อยแห่งศรีลังกาแสดงไว้นั้น
ในที่สุดจากการค้นคว้าศึกษาในหลักพระสัทธรรมค�ำสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านยิง่ เกิดความซาบซึง้ ในพระธรรม จึงลา
ออกจากราชการเมือ่ อายุได้ ๔๓ ปี และปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ
ด้วยความศรัทธา อุทิศและปฏิบัติตน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
พระพุทธศาสนา โดยได้เดินทางไปยังเกาะศรีลงั กา พร้อมกับมาดาม
บลาวัตสกี เพื่อศึกษาค้นคว้าพระอภิธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ
   จากนั้นจึงได้เริ่มรณรงค์ยกฐานะพระพุทธศาสนาให้เป็น
ศาสนาประจ�ำชาติของศรีลังกา โดยให้ก�ำหนดเป็นบทบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ต่อมาด้วยความเข้มแข็งและศรัทธาของชาวพุทธใน
ศรีลงั กา ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ พุทธบริษทั ของศรีลงั กาได้ยนื่
ญัตติให้องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ “วิสาขบูชา เป็นวันส�ำคัญ
ของโลก” และสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงรับรองเป็นเอกฉันท์
เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของ พันเอก เฮนรี สตีล โอลคอตต์ ท่าน
หนึ่งคือ มาดามเฮเลนา บลาวัตสกี ได้ก่อตั้งสมาคม Theosophical
Society ขึน้ ผลงานดีเด่นของสมาคมนี้ คือ การตัง้ โรงเรียนพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์สำ� หรับเด็กชาวสิงหล ได้ศกึ ษาพระพุทธศาสนาใน
ช่วงที่เรียนมัธยม ด้วยเหตุนี้ เด็กๆ ชาวพุทธในศรีลังกาจึงมีโอกาส
ศึกษาพระพุทธศาสนาได้อย่างอิสระ ตามวัดต่างๆ ซึ่งในสมัยก่อน
นั้น หากเด็กประสงค์จะได้รับการศึกษา ต้องไปเข้าเรียนในโรงเรียน
คริสต์ และต้องเปลี่ยนชื่อ นามสกุลเป็นคริสต์
ประเทศไทยไม่ได้เจอปัญหาอย่างที่ประเทศศรีลังกาพบเจอ
ความส�ำนึกเรือ่ งความมีคา่ ของพระพุทธศาสนายังน้อย แม้การเชิดชู
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สัญลักษณ์อันเปรียบเสมือนสิ่งแทนพระองค์ก็
ยังน้อย ในวันวิสาขบูชา แทบไม่มีใครได้เห็นธง
ฉัพพรรณรังสีโบกไสวตามพุทธศาสนสถานต่างๆ
บางแห่งกล่าวว่า เรามีธงธรรมจักรแล้ว คงไม่
จ�ำเป็นต้องใช้ธงฉัพพรรณรังสี หากพิจารณา
ถึงเหตุผลที่มาและความหมายของสัญลักษณ์
การใช้ธงธรรมจักรนั้น เป็นสัญลักษณ์แทนพระ
ธรรม ในส่วนที่เป็นค�ำสอน ไม่ได้หมายถึงองค์
พระศาสดาโดยตรง แต่ ธ งฉั พ พรรณรั ง สี นั้ น
หมายความโดยตรงถึงองค์พระศาสดา
ด้วยเหตุนี้ วารสารโพธิยาลัยจึงอยากเชิญ
ชวนให้พุทธศาสนิกชนคนไทยให้ค่าและความ
หมายแก่ธงฉัพพรรณรังสีด้วย เพราะการที่เรา
แสดงความเคารพต่อสิง่ ทีเ่ ป็นเสมือนสิง่ แทนองค์
พระพุทธเจ้า ย่อมเป็นมงคลสูงสุดแล้ว
   ความพิเศษที่สองของวารสารโพธิยาลัย
ฉบับนี้ คือ เป็นฉบับครบรอบ ๓ ปี  หมายความ
ว่า วารสารโพธิยาลัยได้ออกสู่สายตาผู้อ่านมา
ครบ ๓ ปี ในฉบับนี้  ถ้าจะมองว่านานก็นาน ถ้า
จะมองว่าไม่นานก็ไม่นาน
   ถึงเวลานี้ คณะผู้จัดท�ำก็อยากบอกความ
ในใจแก่ผู้อ่านว่า การท�ำวารสารโพธิยาลัยนั้น
ท�ำด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง เพราะเราประสงค์
จะให้ผอู้ า่ นได้รบั สิง่ ดีๆ ทีค่ วรได้รบั จากพระพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมที่หนังสือมี
แต่จะล้มหายตายจากไป เพราะถูกโลกโซเชียล
โลกไซเบอร์ เข้ามาแทนที่ จนต้องยอมรับว่าคน
อ่านหนังสือน้อยลงอย่างน่าใจหาย
   ท่ามกลางกระแสคลื่นที่พัดรุนแรงในโลก
หนังสือ วารสารโพธิยาลัยจะพยายามเข้มแข็ง
และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ต้องพบเจอ เพื่อ
ให้โพธิยาลัย ยังคงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของสังคมผู้
รักธรรมะ แสวงหาความจริงทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่มยี าพิษ
เคลือบแฝงปะปน สิ่งเหล่านี้  ท่านจะพบได้ด้วย
ตนเอง เพียงเปิดอ่านหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
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วิสัชนาธรรม

วิสาขบูชาร�ำลึก
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา : วันวิสาขบูชาเป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธ
ศาสนา รู้จักกันมาว่าเป็นวันพระพุทธเจ้า  อยาก
ทราบว่าวันนี้มีความส�ำคัญอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : เป็นวันที่ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกทั้ง ๓ คือพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประสูติในความเป็นมนุษย์
แล้วได้ตรัสรู้ น้อมน�ำเอาพระธรรมไปสั่งสอนชาว
โลก วาระสุ ด ท้ า ย พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ ดั บ ขั น ธปรินิพพาน ตรงกับวันเดียวกัน คือวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติมา
เพือ่ ประโยชน์แก่สตั ว์ใน ๓๑ ภพภูมิ ในชาติทเี่ ป็น
สุเมธดาบสนั้น หากพระองค์ไม่ได้ปรารถนาเป็น

พระพุทธเจ้า ถ้าพระองค์ฟังธรรม ก็จะได้ตรัสรู้
และบรรลุเป็นอรหันตสาวก แต่พระองค์ทรงด�ำริ
ว่า “จะมีประโยชน์อะไร ด้วยการข้ามพ้นเพียง
คนเดียว ถ้าเราข้ามพ้นแล้ว จักช่วยให้ผู้อ่ืนได้
ข้ามพ้นด้วย” เพราะฉะนั้น จึงทรงบ�ำเพ็ญบารมี
ต่ออีก ๔ อสงไขย กับอีกหนึ่งแสนมหากัป นี้คือ
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
เราสวดพระพุทธคุณกันแล้ว อยากให้ระลึกถึง
น้ อ มไปถึ ง ความหมายของบทสวดว่ า นะโม
ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ซึ่งแปลว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า...
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต หมายถึง (ผู้ถึง
พร้อมด้วย) พระมหากรุณาธิคุณ นับแต่พระองค์
ทรงมีจิตคิดจะช่วยเหลือสัตว์โลก แล้วบ�ำเพ็ญ
บารมี รวมระยะเวลาจริง ๒๐ อสงไขย กับแสน
มหากัป คือ คิดอยู่ในใจ ๙ อสงไขย (จึงได้รับ
พยากรณ์) บอกให้คนอื่นทราบอีก ๗ อสงไขย  
จากนั้นบ�ำเพ็ญบารมีต่ออีก ๔ อสงไขยกับแสน
มหากัป เพราะฉะนั้น ช่วงระยะเวลาที่คิดจะช่วย
เหลือผู้อื่นจึงยาวนานถึง ๒๐ อสงไขย พระหฤทัย
อย่างนี้ เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
และที่ส�ำคัญคือเมื่อพระองค์คิดจะช่วยเหลือสัตว์
โลก พระองค์ได้บำ� เพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ มีทานบารมี
เป็นต้น จนถึงอุเบกขาบารมีเป็นทีส่ ดุ รวมเวลาทัง้
สิ้น ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป
อะระหะโต ผู้ห่างไกลจากกิเลส หมายถึง
พระบริสทุ ธิคณ
ุ   ได้แก่บริสทุ ธิคณ
ุ ในอรหัตตมรรค
ญาณ
เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส ไม่มีจิตดวงอื่นที่
ห่างไกลจากกิเลสเท่ากับอรหัตตมรรค เพราะ
ฉะนั้น  สิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด คืออรหัตตมรรค
สั ม มาสั ม พุ ท ธั ส สะ ผู ้ ต รั ส รู ้ ช อบได้ โ ดย
พระองค์เอง  หมายถึง พระปัญญาธิคณ
ุ เริม่ ตัง้ แต่
อรหัตตผลญาณ สัพพัญญุตญาณ อนาวรณญาณ
เป็นต้น พระญาณทั้งหมดที่พระองค์ทรงมี คือ
พระปัญญาธิคุณ
เพราะฉะนั้น เมื่อมาระลึกถึงพระคุณโดยย่อ
คือพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และ
พระปัญญาธิคุณ จะเห็นว่า บทนะโม มีคุณมาก
ขนาดนี้ ถ้าจะขยายพระคุณออกไป เป็นพระพุทธ
คุณทั้ง ๙ มี อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ ตั้งแต่ อะระหัง เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์
เอง วิชชาจรณสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย

วิชชาและจรณะ เป็นต้น อันนี้คือพระคุณจาก ๓
ขยายออกเป็น ๙
พระพุทธคุณทั้งหมดนี้มิใช่เพื่อพระองค์เอง  
แต่เพื่อสัตว์ใน ๓๑ ภพภูมิ พระองค์ไม่เคยรู้จักเรา
ไม่เคยเห็นหน้าเรา แต่คิด พูด ท�ำ  ทุกอย่างเพื่อ
พวกเรา ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ไม่เลือก
ว่าเราจะเป็นแขก เป็นพม่า เป็นฝรั่ง เป็นลาว เป็น
เขมร ไม่เลือกเชื้อชาติ ถ้าเราเป็นสัตว์ใน ๓๑ ภพ
ภูมิ จะอยู่ตรงไหนก็ตาม พระองค์จะหาทางช่วย
ด้วยการบ�ำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ เป็นเวลายาวนาน
ถึง ๒๐ อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
เพราะฉะนั้น วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันระลึก
ถึงผู้มีพระมหากรุณาธิคุณใน ๓๑ ภพภูมิ เป็นวัน
ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ นัน้   
ล้นเกล้าคนไทยทั้งชาติ แต่พระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี  ้ มากมายล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมของสัตว์ใน ๓๑ ภพภูมิ
ปุจฉา : เป็นบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ
เจ้าค่ะ พระอาจารย์คะ องค์การสหประชาชาติ
ลงมติประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวัน
ส�ำคัญของโลกด้วย เพราะเหตุใดบ้างเจ้าคะ
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วิสัชนา : เพราะพระพุทธองค์ทรงน�ำเอาสันติสุข
มาสู่สัตว์โลก สันติสุขอย่างง่ายๆ ก็คือใช้ศีลเป็น
เบื้องต้น พอทุกคนรักษาศีล ไม่เบียดเบียนกัน
ไม่ฆ่ากัน ไม่ลักทรัพย์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่ผิดลูก
ผิดเมีย ไม่กล่าวโกหก ไม่ดมื่ สุราเมรัย นีค้ อื สันติสขุ
ในสังคมขัน้ พืน้ ฐานเกิดขึน้ แล้ว แค่มศี ลี ก็มสี นั ติสขุ
มาสูส่ งั คมแล้ว ตนเองก็ไม่เดือดร้อน สังคมส่วนรวม
ก็ไม่เดือดร้อน
ที่มากกว่าศีลคือสมาธิ พอมีสมาธิ ความไม่
สงบในใจด้วยอ�ำนาจของนิวรณ์ทงั้ ๕  ทีม่ ารบกวน
จิตใจ ที่ขุ่นอยู่ในใจ มันก็หายไปด้วยอ�ำนาจของ
สมาธิ เพราะฉะนั้น พระองค์ก็น�ำสันติสุขมาอยู่
ภายในด้วยสมาธิ มากกว่าสมาธิ ก็คือ ปัญญา
กิเลสที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจ เรียกว่าอนุสัยกิเลส
ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน พระองค์ก็น�ำเอา
พระปัญญา โดยเฉพาะ วิปัสสนาปัญญา มาขัด
มาช�ำระ เพื่อจะได้ความสงบสุขในดวงจิตชั้น
ในสุด โดยทีก่ เิ ลสไม่กลับมาท�ำให้เราเดือดร้อนได้
อีกต่อไป ซึ่งเป็นสันติสุขอย่างแท้จริง
ปุจฉา : ทีส่ มเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต)
ท่านพูดว่า ใน  Encyclopedia Britannica
ของอั ง กฤษ บั น ทึ ก ไว้ ว ่ า “พุ ท ธศาสนาเป็ น
Movement of Pacifism หรือว่าเป็นสันติ
นิยมกระบวนการแรกเท่าที่มนุษย์รู้จัก” อยาก
ทราบว่า ศาสนาพุทธมีอะไรที่ดี หรือแตกต่างจาก
ศาสนาอืน่ อย่างไร ทางตะวันตกเขาจึงยกย่องและ
ให้เกียรติแบบนั้นเจ้าคะ
วิ สั ช นา : การเจริ ญ วิ ป ั ส สนา จนเข้ า ใจกฎ
ไตรลักษณ์ทพี่ ระองค์ทรงค้นพบ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา สรรพสิ่งทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (อนิจจัง) ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพ
เดิมได้ (ทุกขัง) บังคับบัญชาไม่ได้ (อนัตตา) กฎ
ของธรรมนิยามนี้ ศาสนาอื่นไม่มี
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ปุจฉา : อยากทราบว่า ในศาสนาอื่นเขามีศีลหรือ
เปล่าเจ้าคะ
วิสัชนา : ศาสนาอื่นก็มีศีล แต่ศีลของศาสนา
อื่นอาจจะมีเพื่อความอยู่สงบสุขในสังคมส่วนที่
มีความคิดเห็นเหมือนกัน แต่สังคมอื่นที่มีความ
เห็นไม่เหมือนกัน เขาก็ไม่ให้ความสงบสุข แต่ศีล
ของศาสนาพุทธ มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่
ประเทศใดก็ตาม ถ้ารักษาศีลแบบนี้ ผลคือทุกคน
ในโลกสงบสุขได้หมดเลย ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ก็ตาม และที่ส�ำคัญคือ ศีลในศาสนาพุทธ จะเป็น
ฐานให้เกิดสมาธิ เป็นฐานให้เกิดปัญญา นี้คือข้อ
แตกต่างกับศีลในศาสนาอื่น
ปุจฉา : วันวิสาขบูชานี้ ถือเป็นวันที่เราระลึกถึง
ความน่าอัศจรรย์ ความยิ่งใหญ่ ที่มหาบุรุษได้
อุบัติมาโปรดสัตว์โลก ๓๑ ภพภูมิ  แต่ความหมาย  
ความส�ำคัญ ความน่าอัศจรรย์กว่านั้นคือ พระ
ธรรมที่ซ่อนเป็นนัยแห่งสาระของวันวิสาขบูชา
โยมอยากทราบรายละเอียด ทั้งในการประสูติ
ตรัสรู้ และปรินิพพาน เจ้าค่ะ
วิสัชนา : พระองค์ประสูติมาภายใต้กฎธรรมชาติ
ค้นพบธรรมชาติ (ธรรมนิยาม) ธรรมชาติ คือ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ประสูติใต้ต้นไม้ เป็น
ต้นสาละ - ประสูตอิ ย่างมีสาระชีวติ ตรัสรูใ้ ต้ตน้ ไม้
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ต้ น โพธิ์ – รู ้ แจ้ ง แทงตลอดสั จ ธรรมของชี วิ ต
ปรินิพพานใต้ต้นไม้ ใต้ต้นสาละ - การจากไป
ของพระองค์ จากไปอย่างมีสาระ ยุคนั้นสมัยนั้น
คนนับถือว่ากษัตริย์เป็นผู้สูงสุด พระโพธิสัตว์ก็
มาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ แต่เวลาเกิดจริงๆ ไม่
ได้เกิดในพระราชวัง  มาประสูติใต้ต้นไม้
การตรัสรู้ก็เช่นเดียวกัน สมัยนี้ถ้านึกถึงการ
ศึกษา ปรกติทุกคนจะนึกถึงมหาวิทยาลัย แต่ใน
สมัยก่อนก็ต้องส�ำนักตักกสิลา แต่พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ตรัสรู้ที่ส�ำนักตักกสิลา พระองค์ตรัสรู้ที่ใต้
ต้นโพธิ์ (โพธิญาณ, อรหัตตมรรคญาณ)
สุดท้าย การปรินิพพาน หลายคนเลือกไป
เสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล แต่พระพุทธเจ้าปรินพิ พาน
ใต้ตน้ ไม้ นัน่ คือพระพุทธองค์เกิดมาจากธรรมชาติ
แล้วได้ค้นพบหลักธรรมของธรรมชาติ คืออะไร  
คื อ พี ช นิ ย าม ค้ น พบกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
พืชพันธุต์ า่ งๆ, อุตนุ ยิ าม ค้นพบกฎเกณฑ์เกีย่ วกับ
เรื่องดินฟ้าอากาศ, กรรมนิยาม ค้นพบกฎเกณฑ์
ว่าสัตว์ทั้งหลายท�ำกรรมอย่างไรก็ได้อย่างนั้น,
จิตตนิยาม ค้นพบกฎเกณฑ์ของจิต เกิดดับอย่าง
รวดเร็ว  ไม่สามารถบังคับได้  ทกุ สรรพสิง่ ล้วนเป็นไป
ตามเหตุตามปัจจัย

และสุดท้ายคือ ธรรมนิยาม กฎเกณฑ์เกี่ยว
กับเรือ่ งของไตรลักษณ์ คือ  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พระพุทธเจ้าจะอุบตั หิ รือไม่อบุ ตั ิ กฎเกณฑ์เหล่านี้
ก็มอี ยูต่ ามธรรมชาติ แต่เมือ่ พระองค์อบุ ตั มิ า แล้ว
ได้ตรัสรู้ว่ากฎเกณฑ์นี้มีอยู่ ก็เอากฎเกณฑ์ตาม
ธรรมชาติมาสอนให้เรารู้ เพราะฉะนั้น พระพุทธ
องค์เกิดจากธรรมชาติ รู้แจ้งธรรมชาติ แล้วเอา
ธรรมชาติมาสอน ท�ำให้เรารูจ้ กั ธรรมชาติสงู สุด คือ
ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รวมเป็น
นิยาม ๕ คือ พีชนิยาม อุตุนิยาม จิตตนิยาม
กรรมนิยาม และธรรมนิยาม หรือ ธรรมชาติ ๕
อย่าง ที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบ
ช่วงนี้ อุตุ คือดินฟ้าอากาศวิปริต ร้อนจัดแล้ว
พายุนำ�้ ท่วม แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ก็เกิดขึน้
เพราะเราท�ำลายธรรมชาติ ต้นไม้ ภูเขา แล้วเอา
ทรัพยากรมาใช้เกิน ตอนนี้ธรรมชาติมาเอาคืน   
ทัง้ อุตนุ ยิ าม พีชนิยาม ก็มาจากกรรมนิยาม  ทีส่ ตั ว์
ทั้งหลายมีความโลภ ท�ำอกุศลกรรม ใช้ทรัพยากร
โดยไม่รู้คุณค่า และที่ส�ำคัญคือคิดจะปลูกต้นไม้
กันน้อย ต้นไม้ทั่วโลกก�ำลังลดลง เราไม่เข้าใจ
ธรรมชาติ จะเอาแต่ผลประโยชน์จากธรรมชาติ
จึงต้องเจอแต่ความพินาศ
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ประสูติ ตรัสรู้
ปริ นิ พ พาน ใต้ ต ้ น ไม้ ทั้ ง นั้ น ถ้ า ไม่ มี ต ้ น ไม้  
พระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่ประสูติ ไม่มีที่ตรัสรู้ ไม่มีที่
ปรินิพพาน ช่วงที่คนตัดไม้ท�ำลายป่ามากๆ ส่วน
หนึ่งก็คือโยงใยถึงธรรมชาติ เพราะฉะนั้น เรื่อง
ของธรรมชาติกับการที่พระองค์อุบัติขึ้นมา เพื่อ
ให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติ โดยให้เข้าใจกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติ ๕ อย่าง เป็นสิ่งส�ำคัญที่ชาวพุทธ
ทุกคนควรที่จะตระหนัก เจริญพร
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ปุ จ ฉา : เหตุ ใ ดจึ ง กล่ า วว่ า การประสู ติ ข อง
พระพุทธเจ้าคือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์
เจ้าคะ กราบเรียนพระอาจารย์อธิบาย เจ้าค่ะ
วิ สั ช นา : แต่ ก ่ อ นนี้ ม นุ ษ ย์ ต กอยู ่ ภ ายใต้ ก าร
ครอบง�ำของตัณหา  ผู้ที่ปกครองเราอย่างแท้จริง
คือตัณหา ที่ครอบง�ำสัตว์ใน ๓๑ ภพภูมิ ฉะนั้น  
การประกาศอิสรภาพนัน้ คือการประกาศอิสรภาพ
จากตัณหา ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาอีกต่อไป
นี่เป็นการประกาศอิสรภาพอันยิ่งใหญ่
ช่ ว งที่ อ าตมาเรี ย นอยู ่ ที่ พ ม่ า มี ก ลอนอยู ่
บทหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ท่านแต่งเป็นกลอนภาษา
พม่าไว้ แปลเป็นไทยว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูก
ตัณหาครอบง�ำ  ถูกตัณหาปกครอง ถูกตัณหายึด
ครอง พระพุทธเจ้าทรงท�ำลายอวิชชา ท�ำลาย
ตัณหา พ่อคืออวิชชา แม่คือตัณหา กิเลส ๒ ตัว
นี้เรียกว่า วัฏฏมูล เป็นรากเหง้าของวัฏสงสาร
ท�ำให้เราเกิดและครอบง�ำเราอยู่ ท�ำให้เราไม่ได้
อิสรภาพ พระพุทธองค์เกิดมาเพื่อท�ำลายอวิชชา
ท�ำลายตัณหา ถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพ
ของมนุษย์ ไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาอีกต่อไป
สมเด็จพระปิยมหาราช  รัชกาลที่ ๕ ทรงเลิก
ทาสให้แก่คนไทย ได้แก่ ทาสทางกาย ทางกฎหมาย
แต่ทาสทางใจ คือคนไทยนี้ยังตกเป็นทาสของ
กิเลส โลภ โกรธ หลง ยังเป็นทาสของตัณหาอยู่
พระองค์ทรงคิดเลิกทาสทางใจของประชาชน
ทรงด�ำริทางแก้ คือ ให้พระเรียนพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา เพื่อสอนสมถะ สอนวิปัสสนา
ให้คนไทย ได้เลิกเป็นทาสทางใจ ทาสทางใจนีต้ อ้ ง
ใช้ธรรมะ พระองค์จึงทรงตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้ง ๒ แห่ง คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของพระสงฆ์ให้มคี วามรูด้ ี แล้วมาสอนธรรมะเพือ่
ช่ ว ยให้ ค นไทยเลิ ก ทาสทางใจได้ ตามก� ำ ลั ง
บุญบารมีของแต่ละคน

ปุจฉา : ถ้าพูดถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า
“เป็นการปรากฏแห่งธรรมขึน้ มาเป็นใหญ่สงู สุด”
พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไร คือโยมคิดว่า
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นองค์พระ
รัตนตรัยนี้ พระธรรมเป็นใหญ่สุด ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสชั นา : ถูกต้อง พระพุทธเจ้าเคารพความจริง คือ
พระธรรม พระองค์เป็นเพียงผู้ตรัสรู้ ถ้าไม่มีพระ
ธรรม  พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้ ทรงพบความจริงอัน
ประเสริฐ เรียกว่า อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐ
คือขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ทุกข์นมี้ าจากตัณหาคือความ
อยาก จะดับความอยากได้ ต้องไปนิพพาน จะไป
นิพพานได้  ต้องมี ศีล สมาธิ ปัญญา
ความจริง ๔ ประการนี้ ผู้ที่เข้าไปพบ จะได้
เป็นพระอริยะ ได้เป็นพระอรหันต์ หรือเป็นความ
จริงที่ผู้เป็นพระอริยะเท่านั้นจึงจะเข้าไปเห็นได้
จริงๆ คนธรรมดาก็รู้จักแค่ชื่อ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค แต่ สัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ ญาณทั้ง
๓ ไม่สามารถเข้าไปท�ำหน้าที่ในอริยสัจทั้ง ๔ ได้
เป็นธรรมทีพ่ ระองค์ได้เข้าไปค้นพบ แล้วพระองค์
ก็ให้ความเคารพพระธรรมที่พระองค์ทรงเข้าไป
พบ  เพราะท�ำให้พระองค์ได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง
ปุจฉา : ขอความเมตตาพระอาจารย์พูดถึงหลัก
ปัจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาทด้วยเจ้าค่ะ
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วิสัชนา : ปัจจยาการ คืออาการของปัจจัย ทุกสิ่ง
ทุกอย่างเนือ่ งด้วยเหตุ เนือ่ งด้วยปัจจัย ปัจจยาการ
ทีท่ รงตรัสรู้ มี ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ อีกประเภทหนึ่งคือ ปัจจัย ๒๔ มี
เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย เป็นต้น ปัจจยาการ
คืออาศัยเหตุและผล เกิดจากสาเหตุนี้ ผลอันนี้
จึงเกิด
ยกตัวอย่างเช่น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้
เกิดสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป เพราะ
นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัยให้เกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยให้
เกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ เพราะภพ
เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยให้
เกิด ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส
อุปายาส ทัง้ หมดนีก้ ห็ มุนวนไป เพราะอวิชชาเป็น
ปัจจัย ปัจจยาการเป็นอาการของปัจจัย เพราะ
อวิชชา คือความไม่รู้ เป็นเหตุท�ำให้เกิดสังขาร
ปุจฉา : มีใครเกิดก่อนอวิชชาบ้างไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : มีสิ ก็มอี าสวะ แปลว่า การหมักหมม  
เพราะการหมักหมมทีเ่ รียกว่า อวิชชาสวะ หมักหมม
ความไม่รู้ ต่อมาอวิชชาก็เริ่มหมุน จากอาสะวานัง สะมุปปาทา เพราะการเกิดขึ้นของอาสวะ
(อวิชชา จะ ปะวัตตะติ) อวิชชาก็เริ่มหมุน ชาติ
ที่แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ ชาติหน้าจะไปไหนก็ไม่รู้
ชาตินี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าชาตินี้มีแค่รูป
แค่นาม ไม่รู้ว่ารูปนามเป็นกองแห่งทุกข์ ไม่รู้ว่า
ทุกข์นี้มาจากตัณหา ไม่รู้ว่าจะดับตัณหาได้ต้อง
ไปนิพพาน ไม่รู้ว่าจะไปนิพพานได้จะต้องมีศีล
สมาธิ ปัญญา ความไม่รู้ ๘ เรื่องนี้ คือ อวิชชา
เริ่มจากอวิชชานั่นแหละ คือ ไม่รู้อดีต ปัจจุบัน

อนาคต ไม่รู้ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นี่คือ ชีวิต
เริ่มหมุนแล้ว
พอไม่ร  ู้ ก็เริม่ แสวงหา เรียกว่า สังขาร แปลว่า
การปรุงแต่ง ปรุงแต่งเรือ่ งดีๆ ก็เป็น ปุญญาภิสงั ขาร
ปรุงแต่งเรือ่ งไม่ดี ก็เป็น อปุญญาภิสงั ขาร ปรุงแต่ง
ดีมาก จนกระทั่งจิตเข้าถึงฌาน เข้าถึงอภิญญา  
เรียกว่า อาเนญชาภิสังขาร จากการที่ไม่รู้ ก็เริ่ม
การสรรหา การค้นหา การปรุงแต่ง เพราะอวิชชา
เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร คือการปรุงแต่ง
สังขารเป็นปัจจัยท�ำให้เกิดวิญญาณ วิญญาณ
มี ๒ อย่าง คือ วิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณ
ส่วนหนึ่ง (ข้ามภพข้ามชาติ) และวิญญาณอีก
ส่วนหนึ่ง คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิ ญ ญาณ ชิ ว หาวิ ญ ญาณ กายวิ ญ ญาณ มโนวิญญาณ วิญญาณที่เป็นปัจจุบัน ก็คือวิญญาณ
ที่เกิดทางทวารทั้ง ๖ ส่วนวิญญาณที่เป็นอนาคต  
ก็คือปฏิสนธิวิญญาณ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้
เกิดสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
นี้คืออาการที่เกิดขึ้นของเหตุของปัจจัย
ทั้งหมดนี้ เรียกว่า ปัจจยาการ มีชื่ออีกอย่าง
หนึ่งว่า ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจะ คือ อาศัยแล้ว
ซึ่งเหตุ สมุปบาท คือ ผลก็เกิดขึ้นด้วยดี ตรงนี้

๓๖

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สังสารจักร วัฏสงสาร ก็ได้    
เป็นการหมุนเวียนของสังสารวัฏ หรือมีอกี ชือ่ หนึง่
ว่า ภวจักร เป็นการหมุนเวียนของภพชาติ หรืออีก
ชื่อหนึ่งว่า อิทัปปัจจยตา เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เรื่องปัจจยาการส�ำหรับพระพุทธองค์   พระ
พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวินัยปิฎก ปัจจยาการที่
เกีย่ วกับพระสาวกคือปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ในพระสูตร ปัจจยาการทีเ่ กีย่ วกับพระ
อภิธรรม คือปฏิจจสมุปบาทที่พูดถึงสภาวะที่เกิด
ขึ้นตามธรรมชาติ ว่าเกิดขึ้นอย่างไร ฉะนั้น ค�ำว่า
ปัจจยาการ นี้ ในมุมมองพระวินัยปิฎก เป็นปัจจยาการที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ ในมุมมอง
ของพระสุตตันตปิฎก คือ ปัจจยาการที่พระองค์
ทรงแสดงแก่พระสงฆ์สาวก  มีพระอานนท์เป็นต้น  
และในมุมมองของพระอภิธรรม เป็นปัจจยาการ
ที่พูดถึงสภาวธรรมที่เกิดตามเหตุตามปัจจัย
บางคนบอกว่า ปฏิจจสมุปบาท ต้องอย่างนี้
เท่านัน้   ตอนนีอ้ าตมาก�ำลังรวบรวมปฏิจจสมุปบาท
จากพระวินัย จากพระสูตร จากพระอภิธรรม
และจากที่อื่นๆ ก็รวบรวมเอามาศึกษาทั้งหมด
ถ้าใครไปศึกษาปัจจยาการในมุมมองเดียวแล้ว
จะเกิด อิทังสัจจาภินิเวส สิ่งนี้เท่านั้นถูก สิ่งอื่น
ผิดหมด คือมองในมุมเดียว
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ถ้าเป็นปัจจยาการทีอ่ ยูใ่ นพระสูตร มีรอ้ ยกว่า
สู ต ร ซึ่ ง เป็ น ปั จ จยาการที่ พ ระองค์ ท รงแสดง
กับพระสาวก ส่วนปัจจยาการที่แสดงไว้ในพระ
อภิธรรมปิฎก ในหมวดของวิภงั ค์ เป็นปัจจยาการ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามสภาวะ เรื่องปัจจยาการทัง้ หมด ถ้าเรามองไม่ทะลุกต็ ดิ อยูต่ รงปัจจยาการ คือเอาปัจจยาการเป็นที่ตั้งของเหตุและผล
รู้ก็รู้แบบครึ่งๆ กลางๆ แล้วมานั่งเถียงกัน มานั่ง
ทะเลาะกัน ถ้าจะศึกษาปัจจยาการจริงๆ ต้องเอา
มาทั้งหมด ทั้ง อรรถกถา ฎีกาด้วย แล้วจะรู้ว่า
ตรงนี้ที่พระองค์แสดงธรรมนั้นๆ ทรงประสงค์
อะไร เรื่ อ งๆ เดี ย วนี้ บางครั้ ง ก็ ดึ ง ชาติ ขึ้ น มา
บางครั้งดึงชรา มรณะขึ้นมา บางครั้งดึงอวิชชา
ขึ้นมา คนที่ไม่รู้นัยแห่งการแสดงธรรม ก็อ่าน
เพียงสูตรใดสูตรหนึ่ง แล้วสุดท้ายมานั่งเถียงกัน
แต่วา่ มันคนละมุมมอง คนละประเด็น คนละเรือ่ ง
ปรารภเหตุคนละอย่าง คนละวัตถุประสงค์ เจริญพร
ปุจฉา : ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ ไม่ใช่สิ่งตื้นเขิน
เลย เจ้าค่ะ
วิสัชนา : ไม่ตื้นเขินเลย แต่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมาก
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลึกโดยเหตุ
คือ หาสาเหตุจากตั้งแต่ต้นเหตุเลย พระพุทธเจ้า
ทรงบ�ำเพ็ญบารมีมา จนกระทั่งถึงเหตุสุดท้ายที่
เรียกว่า สันติเกนิทาน คือเหตุใกล้ นับตั้งแต่เป็น
เทพบุตร จนกระทั่งออกบวช ปฏิบัติธรรม บรรลุ
บรรทัดฐานเหตุ ตั้งแต่พระองค์เสวยโลกิยผล จน
ได้บรรลุถงึ อรหัตตมรรค ซึง่ เป็น ปทัฏฐาน แปลว่า
เหตุใกล้สุด ก่อนที่จะบรรลุโลกุตตรผล สูงสุดคือ
อรหัตตผล หรือการรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ
อริยสัจ มี ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ต้องรู้
ด้วยสัจจญาณ รู้ด้วยกิจญาณ รู้ด้วยกตญาณ แล้ว
อริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ทุกข์ สมุทัย
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นิโรธ มรรค มี ๔ แต่การก�ำหนดรู้ทุกข์ ด้วย
สัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ คืออะไร ก�ำหนดรู้
สมุทัย ด้วยสัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ คืออะไร
ก�ำหนดรู้นิโรธ ด้วยสัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ
คืออะไร ก�ำหนดรู้มรรค ด้วยสัจจญาณ กิจญาณ
กตญาณ คืออะไร อริยสัจแทงตลอดด้วยรอบ ๓
มีอาการ ๑๒
ลึกโดยผล คือผลโดยตรง และผลต่อเนื่อง
ได้แก่ ผลของทาน ศีล เป็นต้น จนถึงผลสูงสุด
คือ อรหัตตผล
ลึกโดยการรูแ้ จ้งแทงตลอด เอาอะไรไปแทง
ก็เอามรรคญาณ คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ญาณปัญญา
ของเรา เข้าใจอริยสัจ ๔ ได้ รู้ด้วย สัจจญาณ แต่
กิจญาณ เรายังไม่ได้ท�ำ  กตญาณ เรายังไม่ได้ท�ำ
เพราะฉะนั้น อริยสัจ ๔ ของเราก็ได้แค่ สุตพุทธะ
คือเป็นพุทธะด้วยสุตะ คือ สดับรับฟัง ศึกษา
เล่าเรียน แต่ไม่ได้เป็นพุทธะด้วย สาวกพุทธะ คือ
ได้บรรลุโสดาปัตติมรรค เป็นพระโสดาบัน เป็น
พระอริยบุคคลไปตามล�ำดับ
ลึกโดยการแสดง ทุกครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าแสดง
ธรรมแบบนี้ จะทรงพิจารณาว่า ผู้ฟังได้บ�ำเพ็ญ
บารมีมามากน้อยแค่ไหน  ถึงเวลาทีจ่ ะแสดงธรรม
แก่เขาหรือยัง ๑) จะแสดงธรรมให้แก่ผู้ฟังจะท�ำ
อย่างไร ๒) บารมีของผู้ฟังคืออะไร ๓) จะแสดง
ธรรมหมวดไหน ๔) คนราคะจริต ควรจะแสดง
อสุภกรรมฐาน  คนโทสะจริต ควรจะแสดงเมตตา
กรรมฐาน คนโมหะจริต วิตกจริต ควรจะแสดง
อานาปานสติกรรมฐาน พุทธิจริต ควรจะแสดง
มรณานุสติกรรมฐาน แต่พวกเราไม่รจู้ ริตของผูฟ้ งั
ไม่รธู้ รรมะทีถ่ กู กับจริต ไม่รวู้ า่ เขาได้บำ� เพ็ญบารมี
มาเพียงใด

ปุจฉา : สมัยก่อน พระพุทธองค์ไม่ได้มีอุปกรณ์
แต่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญู ผู้รู้แจ้งโลก  
จึงทรงเผยแผ่พระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
กว้างไกล โดยที่ไม่ต้องมีอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องมี
เทคโนโลยีอะไรช่วยเลย ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร ตรัสทีเดียว ฟังแล้วเข้าอก
เข้าใจ ฟังแล้วไม่ใช่แค่ understand แต่ get เลย  
มากกว่า get คือ ฟังแล้วหัวเราะได้ ร้องไห้ได้
ฟังแล้วไม่ต้องฉาย PowerPoint ตรัสเห็นภาพ  
ในลักษณะนี้ พระองค์สามารถท�ำได้ เขาเรียกว่า
ลึกโดยการแสดง ความลึกซึ้งของพระธรรมมี
๔ อย่าง เจริญพร ซึ่งพระองค์ทรงมีอินทริยปโรปริยัตติญาณ (รู้ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ของ
สรรพสัตว์)

ปุจฉา : มาถึงการปรินพิ พาน หลักธรรมทีช่ าวพุทธ
ควรน้อมน�ำมาพิจารณา ในการปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า คือความไม่ประมาทใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ เจริญพร พระด�ำรัสว่า หันทะทานิ
ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้ง
หลายว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ตุมเห พวกเธอ
ทั้งหลาย อัปปะมาเทนะ ภิกขะเว สัมปาเทถะ
ภิกขะเว ดูก่อน ผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย

๓๖

อัปปะมาเทนะ จงยังความไม่ประมาท สัมปาเทถะ ให้ถึงพร้อมเถิด หรือแปลอีกส�ำนวนหนึ่งว่า
สิ ก ขั ต ตะยั ง พวกเธอจงยั ง ไตรสิ ก ขา คื อ ศี ล
สมาธิ ปัญญา สัมปาเทถะ ให้ถงึ พร้อม อัปปะมาเทนะ ด้วยความไม่ประมาท
ปุจฉา : ในทางปฏิบัติก็คือ ให้เจริญไตรสิกขา
นั่นเอง ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร ใช้สติ ๕ ขั้น ในการเจริญ
ไตรสิกขา ๑. ตัง้ สติกอ่ นสตาร์ท ๒. สติไม่ลมื ให้ทาน
๓. สติไม่ลืมรักษาศีล ๔. สติไม่ลืมอนุสติ ๑๐ และ
๕. สติไม่ลืม กาย เวทนา จิต ธรรม ไตรสิกขา คือ
ศีล สมาธิ ปัญญา ก็จะบริบูรณ์ เรียกว่า ศีลสิกขา
สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
ได้ ต้องบ�ำเพ็ญศีลก่อน คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ บ�ำเพ็ญให้ได้
ต่อจากนั้น สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ บ�ำเพ็ญให้ได้ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
บ�ำเพ็ญให้ได้  พอจบครบ ๓ กลุ่มนี้แล้ว ศีล สมาธิ
ปัญญา ๓ หัวข้อนี้ ท�ำให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เพื่อ
ให้เกิ ด มั ค คสมั ง คี (องค์มรรคทั้ง ๘ เกิด ขึ้น
เป็นหนึ่งเดียว) โสดาปัตติมรรค ก็จะเกิดขึ้นได้
โสดาปัตติผลก็จะเกิดขึน้ ได้ เป็นพระโสดาบัน การ
บรรลุมรรค ผล นิพพานก็จะเกิดขึ้นได้
ปุจฉา :  เมือ่ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ประดิษฐานใน
โลกนี้ พระพุทธศาสนาได้สร้างความเปลีย่ นแปลง
ให้อารยธรรมของมนุษย์อย่างไรบ้าง
วิสัชนา : อารยธรรม คือ มรรคมีองค์ ๘ นี้เป็น
ธรรมของอารยชน เราจะได้มาเห็นอารยธรรม
จริ ง ๆ คื อ เริ่ ม จากคนที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ธ รรมดาๆ
แต่ เ ห็ น แก่ ตั ว จั ด ๆ มนุ ษ ย์ ป ระเภทนี้ เรี ย กว่ า
มนุสสะเปโต ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรต, เป็น
มนุษย์ทวั่ ไปนีแ้ หละ แต่ชอบเบียดเบียนผูอ้ นื่ รังแก

11

ผู้อื่น ฆ่าผู้อื่นแล้วมีความสุข ประเภทนี้เรียกว่า
มนุสสะเนระยิโก ตัวเป็นมนุษย์ แต่ใจเป็นสัตว์นรก,
ตัวเป็นมนุษย์แต่ทำ� ตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉาน ขวาง
โลก ไม่มหี ริ ิ โอตตัปปะ เรียกว่า มนุสสะติรจั ฉาโน,
แต่ถ้าวันไหนตัวเป็นมนุษย์ ใจก็เป็นมนุษย์ คือ
รักษาศีล ๕ วันนั้นก็เป็น มนุสสะมนุสโส มนุษย์
แท้ๆ มนุษย์จริงๆ มนุษย์ที่สังคมยอมรับกันได้,
ถ้าวันไหนดีมากกว่านั้น มีหิริ มีโอตตัปปะ หิริ
ละอายแก่ใจ ไม่กล้าท�ำบาป โอตตัปปะ เกรงกลัว
คนอืน่ ไม่กล้าท�ำบาป ถ้ามีหริ ิ มีโอตตัปปะ เรียกว่า
มนุสสะเทโว เป็นมนุษย์ขั้นเทพ  
แต่ถ้าวันไหน มนุษย์คนนั้น ปรารถนาให้
ทุกคนมีความสุข เห็นใครมีทุกข์ ก็อยากจะให้
พ้นจากทุกข์ คนที่มีความสุขแล้ว ก็ขอให้สุขยิ่งๆ
ขึ้ น ไป แล้ ว มองทุ ก คนด้ ว ยใจเป็ น กลาง คื อ มี
พรหมวิหารทั้ง ๔ เรียกว่า ตัวเป็นมนุษย์ แต่ใจ
เป็ น มหาพรหม เรี ย กว่ า มนุ ส สะมหาพรหมา
ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นมหาพรหม ถ้าวันไหน
มนุษย์คนนี้ เอามรรคมีองค์ ๘ คือ ศีล สมาธิ
ปั ญ ญา ไปใช้ ใ นชี วิ ต เขาจะได้ เ ป็ น มนุ ส สะอารโย เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ป ระเสริ ฐ เป็ น ผู ้ มี อ ารยธรรม คือ ธรรมะของผู้เจริญแล้ว เจริญด้วยศีล
เจริญด้วยสมาธิ เจริญด้วยปัญญา
เพราะฉะนัน้ อารยธรรมในทีน่ คี้ อื ทุกคนมีศลี
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสมาธิ จิตใจ
ไม่ขุ่นมัว จิตใจมีสมาธิ จิตใจมีความสงบ ทุกคน
มีปญ
ั ญา แก้ปญ
ั หากิเลสได้ดว้ ยปัญญา อันนัน้ คือ
อารยธรรมที่พระพุทธองค์ได้สร้างไว้ด้วยศีล
ศีลนี้มีด้วยกัน ๔ ประเภท คือ ศีลที่เป็น
ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลที่ปิดประตูอบาย ได้แก่  
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗  ศีลที่เป็นข้อวัตร
วัฒนธรรมประเพณี เป็นจารีตศีล หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า  อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลที่เลี้ยงชีพโดย
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๓๖

เว้นจากมิจฉาชีพ ๕ ประการ หรือ ศีลทีเ่ ป็น ปัจจยสันนิสสิตศีล การใช้สอยปัจจัย ๔ ใช้สอยอย่างไร
คือพิจารณาก่อนใช้สอย ขณะใช้สอย หลังใช้สอย
เรียกว่า ปฏิสังขาโยนิโส และศีลที่ท�ำให้พ้นจาก
ทุกข์ก็คือ อินทรียสังวรศีล ส�ำรวมตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ เอาสติเข้าไปส�ำรวมระวัง ศีลนี้คือศีลที่
เป็นมาตรฐานสากล เป็นพื้นฐานที่ท�ำให้มนุษย์มี
อารยธรรมสูงขึ้นตามล�ำดับ เจริญพร
ปุจฉา : สาธุ เห็นภาพชัดเจนเลยเจ้าค่ะ โยมได้ฟัง
ปาฐกถาของท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ
วะสี ท่านพูดว่า “สังคมยั่งยืน พระพุทธศาสนา
ยั่งยืน ถ้าพระพุทธศาสนายั่งยืน สังคมก็ยั่งยืน”
กราบเรียนขอค�ำอธิบายด้วยเจ้าค่ะ
วิสัชนา : หมายความว่า ถ้าพระพุทธศาสนา
ยั่งยืน คือมีการเทศน์  พระรู้ธรรมะ แล้วสอนโยม
ให้รู้จัก ประโยชน์ในชาตินี้   ท�ำมาหากินอย่างไร
ประโยชน์ในชาติหน้า ต้องมีศรัทธา มีศีล มีจาคะ
มีสุตะ มีปัญญา ชาติหน้าไม่ไปอบาย ประโยชน์
สูงสุด ใครอยากไปนิพพาน ต้องรู้จักรูป รู้จักนาม
รู้จักไตรลักษณ์ จึงจะไปพระนิพพานได้ เพราะ
ฉะนั้ น ถ้ า พระพุ ท ธศาสนาเข้ ม แข็ ง คื อ พระรู ้
ปริยัติ เมื่อพระรู้ปฏิบัติแล้วเผยแผ่   ปริยัติรู้ไหม
พระไตรปิฎกได้เรียนไหม ได้
ลงมือปฏิบัติไหม ศีลรักษาไหม
สมาธิท�ำไหม ปัญญาเจริญไหม
ถ้าพระท�ำอย่างนี้ จึงเรียกได้ว่า
พระพุทธศาสนาเจริญ
ถ้าพระสงฆ์มีองค์ความรู้
ท่านก็จะเทศน์ ก็จะสอน ท่าน
ก็จะบรรยาย เมื่ อ พระเทศน์
สอน บรรยาย ญาติโยมที่เกิด
ศรัทธาก็ให้ทาน คนที่มีศรัทธา

มากก็รักษาศีล คนที่มีศรัทธามากกว่านั้น ก็เจริญ
วิปสั สนา เพราะฉะนัน้ เมือ่ พระพุทธศาสนามัน่ คง
ก็ท�ำให้สังคมมั่นคง
เมื่อสังคมมั่นคง ญาติโยมมีก�ำลังสนับสนุน
พระศาสนา พระสงฆ์ก็ไม่ต้องมาท�ำงานก่อสร้าง
ไม่ตอ้ งท�ำกิจอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเรียน การปฏิบตั   ิ
และการเผยแผ่ พระสงฆ์ก็ได้ท�ำหน้าที่ของท่าน
เต็มที่ แล้วย้อนกลับมาช่วยสังคม โดยการเทศน์
การสอน การบรรยาย การอบรม การให้กรรมฐาน
สังคมก็เข้มแข็งขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้น ในส่วนนี้
จึงมีค�ำโบราณกล่าวไว้ว่า “วัดจะดี มีหลักฐาน
เพราะบ้านช่วย บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย
บ้ า นกั บ วั ด ผลั ด กั น ช่ ว ย ก็ อ วยชั ย ถ้ า ขั ด กั น
ก็บรรลัย ทั้งสองทาง”
ปุจฉา : ปัจจุบนั นี้ พระพุทธศาสนา มีทงั้ ภัยภายใน
และภัยภายนอก   เราจะช่วยกันรักษาและสืบทอด
พระพุทธศาสนา อันเป็นสมบัติอันล�้ำค่าของเรา
ต่อไปได้อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : การได้พบพระพุทธศาสนานี้เหมือน
ได้โอกาสทอง ซึ่งไม่ได้มี ๒ ครั้ง น�้ำขึ้นให้รีบตัก
กว่าจะได้เกิดเป็นคนก็ยากเย็นแสนเข็ญ กว่าจะได้
พบพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากเย็นแสนเข็ญ กว่าจะ

๓๖

ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ยากเย็นแสนเข็ญ ฟังแล้ว
เกิดศรัทธาก็ยากเย็นแสนเข็ญ ฟังแล้วจะตัดสินใจ
ออกบวชก็ยากเย็นแสนเข็ญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้
มาด้วยความยากเย็นแสนเข็ญ ต้องดูแลรักษาให้
ดีที่สุด ดูแลรักษาทั้งภายใน ทั้งภายนอก
ภายในอย่าให้ผุอย่าให้พัง อย่าให้เสียอย่า
ให้หาย อย่าให้มีอันตราย หรือ ภัยจากภายนอก
เข้ามากระทบมารบกวน ใช้เครื่องมือสมัยใหม่
เข้ามาช่วยป้องกันภัยภายนอก กฎหมายก็ดี สังคม
ก็ดี ใช้กฎหมาย ใช้สังคม ใช้ปัญญา ป้องกันภัย
จากภายนอก บางครั้งต้องใช้ทรัพย์สินเงินทอง
ป้องกันภัยภายนอก ส่วน ภัยภายใน เรามีหลัก
ศีล สมาธิ ปัญญา เราก็สามารถแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันภัยภายในได้ เจริญพร
ปุจฉา : ขอโอกาสเป็นค�ำถามสุดท้ายว่าเราจะ
ท�ำการบูชาอย่างไรให้สมค่าของวันวิสาขะ  จะท�ำ
อะไรที่จะดีที่สุด ที่เราได้เกิดเป็นชาวพุทธเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร อามิสบูชา ก็มีธูปเทียน ของ
หอม ที่ทุกท่านได้ท�ำเป็นปกติอยู่เป็นประจ�ำแล้ว
อาตมาจึงอยากน�ำเสนอ ปฏิบัติบูชา บูชาด้วย
การปฏิบัติ ค�ำว่าปฏิบัตินี้ เริ่มนับหนึ่งตรงไหน  
เริ่มต้นบูชา ขั้นที่หนึ่ง การเข้าถึงไตรสรณคมน์
ข้าพเจ้าขอถึง ขอนับถือ ขอมอบตนเป็นศิษย์
ขอมอบกายถวายชีวิต แด่พระรัตนตรัย การเข้า
ถึงไตรสรณคมน์ ๔ วิธี แล้วก็รู้จัก ไตรสรณคมน์
๒ ชนิด มีอานิสงส์อย่างไร การเข้าถึงไตรสรณคมน์
นี้ ถือเป็นการปฏิบัติบูชาขั้นที่ ๑
ถ้าเข้าใจไตรสรณคมน์อย่างถูกต้องแล้ว ต่อไป
การบูชาขั้นที่ ๒ ตั้งใจสมาทานศีล โดยเฉพาะ
จตุปาริสุทธิศีล ๔ ต่อไปการบูชา ขั้นที่ ๓ กุศล
กรรมบถ ๑๐ ท�ำความดี ทางกาย วาจา ใจ เป็น
ความดีทเี่ ราปฏิบตั บิ ชู า แต่การปฏิบตั บิ ชู าขัน้ ที่ ๓
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ของพระสงฆ์ ก็คอื ธุดงค์ ๑๓ ข้อ ส่วนการปฏิบตั ิ
บูชา ขั้นที่ ๔ ของพระกับโยมนั้นบูชาเหมือนกัน
คือ สมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
เอามาลงมือปฏิบตั ิ ตามจริต ตามอัธยาศัยของตน
นี้คือการปฏิบัติบูชาขั้นที่ ๔ ส่วน การปฏิบัติบูชา
ขั้นที่ ๕ คือ สติปัฏฐาน ๔ เอาสติเข้าไปตั้งไว้
ในกาย เวทนา จิต ธรรม
นี่คือสุดยอดของการปฏิบัติบูชา เป็นการ
ตอบแทนพระองค์ ด้วยการระลึกถึงพระองค์
อย่างยิ่งใหญ่ พระธรรมของพระองค์ ถ้าเอามา
ศึกษาเรียนรู้ แล้วก็ได้ลงมือ ตั้งแต่ไตรสรณคมน์
ถ้ารักษาศีลก็ดีกว่านั้นอีก สรุปคือ การปฏิบัติ
บูชามี ๕ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ ถือไตรสรณคมน์
ขั้นตอนที่ ๒ รักษาศีล ขั้นตอนที่ ๓ เจริญกุศล
กรรมบถ หรือถือธุดงค์ ขั้นตอนที่ ๔ เจริญสมถกรรมฐาน และขั้นตอนที่ ๕ เจริญสติปัฏฐาน ๔
ถ้าท�ำได้ ๕ ขั้นตอนนี้ คือการปฏิบัติบูชาที่ดีที่สุด
เจริญพร
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มอง
หยั่งถึง

วิสาขบูชา

ปรารภธรรม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อารยธรรมโลก

เนื่ อ งจากองค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ มี ม ติ
ยอมรับวันวิสาขบูชาเป็นวันส�ำคัญสากลของโลก
การที่สหประชาชาติให้การยอมรับครั้งนี้ ย่อม
แสดงให้เห็นว่า วันวิสาขบูชานั้น ไม่เพียงแต่เป็น
วันส�ำคัญของชาวพุทธเท่านั้น แต่มีความส�ำคัญ
ต่อชาวโลกด้วย   
มองวันวิสาขบูชา ด้วยปัญญาที่รู้ตระหนัก
วันวิสาขบูชามีความส�ำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร
ตอบ วันวิสาขบูชาส�ำคัญต่อชาวพุทธ เพราะว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา
เป็นผู้ท�ำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เราจึงเรียก
พระองค์ว่า “พระบรมศาสดา” เมื่อพระพุทธ
ศาสนาส�ำคัญต่อเรา พระพุทธเจ้าก็ส�ำคัญต่อเรา
ชาวพุทธทั้งหลาย นี้เป็นการพูดในแง่หลักทั่วไป

ถ้าจะพูดในความหมายที่ลึกลงไป วันวิสาขบูชาก็มีความส�ำคัญในแง่ที่ว่า เป็นเครื่องเตือนใจ
ให้เราน�ำเอาหลักพระพุทธศาสนาขึ้นมาประพฤติ
ปฏิบัติ อย่างน้อยเริ่มต้นด้วยการเตือนใจให้เรา
ไม่ลืมที่จะมองความหมายว่าพระพุทธศาสนา
คืออะไร แล้วก็เป็นโอกาสส�ำหรับการท�ำความดี
งามต่างๆ เริ่มตั้งแต่การมาระลึก ทบทวนความ
หมาย ตรวจสอบความเข้าใจ และขวนขวายศึกษา
พระพุทธศาสนา
ถ้าเราใช้โอกาสนี้มาเตือนใจกัน แล้วส่งเสริม
การศึกษาพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และชวนกันประพฤติปฏิบตั ิ ก็จะเป็น
ผลดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคมส่วนรวม
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โดยเฉพาะความรับผิดชอบในฐานะชาวพุทธ
นี่ต้องสูง เพราะพฤติกรรมเสื่อมทรามเสียหาย
เหล่านี้ จะเป็นอบายมุขก็ดี ความไม่สุจริตในการ
บริหารด�ำเนินกิจการต่างๆ ก็ดี เป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ หลัก
พระพุทธศาสนามาก ถ้าเราจะให้พระพุทธศาสนา
มีความหมาย และแสดงว่าคนไทยนับถือพระพุทธ
ศาสนาจริงก็ตอ้ งให้คนไทยแสดงตัวออกมาด้วย
พฤติกรรมหรือการกระท�ำและการด�ำเนินชีวิต
ทีถ่ กู ต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เมือ่ ชีวติ และ
สังคมของเรามีสภาพอย่างนี้ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
หลักพระพุทธศาสนา ก็เป็นเครือ่ งฟ้องตัวเอง ทีเ่ รา
จะต้องมาทบทวนพิจารณากัน แล้วก็วิเคราะห์
ปัญหาและหาทางแก้ไข
วันวิสาขบูชาก็เป็นโอกาสส�ำคัญที่จะได้มา
เอาจริงเอาจัง โดยมารวมใจกัน ประชุมกัน หรือ
ร่วมมือกัน ในการวางแนวนโยบาย เริ่มตั้งแต่
หยิบยกปัญหาขึ้นมาถกเถียง แล้วตั้งประเด็น
เป็นจุดก�ำหนด และวางเป้าหมายใหญ่ๆ ที่เรา
จะเอาจริงเอาจังเพื่อปรับปรุงกิจการพระศาสนา  
พัฒนาชีวติ และสังคม  เมือ่ ได้จดุ หมายชัดเจนแล้ว  ก็
วางวิธกี ารในการแก้ปญ
ั หาให้เป็นเรือ่ งทีจ่ ะท�ำกัน
ให้จริงจังต่อไป
วันวิสาขบูชามีความส�ำคัญต่อชาวโลกอย่างไร
ตอบ พระพุทธศาสนาส�ำคัญต่อโลก ก็คือในแง่ที่
“เป็นบ่อเกิดส�ำคัญของอารยธรรมมนุษย์” ซึง่ จะ
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พูดตามภาวะที่เป็นอยู่ในบางแถบของโลกก็ได้  
หรือจะพูดในแง่ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ
โลกทั้งหมดก็ได้
อารยธรรมมนุษย์นั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์
ของมนุษย์ในถิน่ ต่างๆ เมือ่ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้
มา ก็ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ใน
ส่วนต่างๆ ของโลก ตามทีป่ รากฏในประวัตศิ าสตร์
แห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุษย์ในท้อง
ถิ่นต่างๆ แต่ละภูมิภาค หรือแต่ละประเทศก็ด  ี
หรือในส่วนรวมของโลกก็ดี  ถ้าเราศึกษาดูให้ดี  ก็
จะเห็นส่วนร่วม  และบทบาทส�ำคัญ ของบุคคลใน
พระพุทธศาสนา  และของตัวสถาบันพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก
เมื่อมีบุคคลมานับถือ หรือน�ำหลักธรรมใน
พุ ท ธศาสนาไปใช้ ความเปลี่ ย นแปลงในทาง
พฤติกรรม จิตใจ และความรู้ ความคิด ก็เกิดขึ้น
เมื่อความเชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติ และความ
คิดความเข้าใจ แพร่ขยายกว้างออกไป และอยู่ตัว
ก็กลายเป็นวิถีชีวิต วิถีสังคม วัฒนธรรม ตลอดจน
การสร้างสรรค์ต่างๆ ตามแนวทางนั้น เรียกว่า
อารยธรรมเกิดขึ้น
เหมือนอย่างประเทศไทยเรา ก็เป็นตัวอย่าง
ของท้องถิ่นหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง ที่วัฒนธรรม
มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ความเจริญ
ก้าวหน้าและความเป็นมาของสังคม ย่อมสืบ
เนื่องมาจากหลักการต่างๆ ที่
น�ำมาใช้ ไม่ว่าหลักการคือหลัก
ธรรมในพระพุ ท ธศาสนานั้ น
เราจะเอามาใช้ได้แค่ไหน และ
ใช้ได้ถูกต้องเพียงใดก็ตาม แต่
แน่นอนว่า เราเอามาจากพระพุทธศาสนามากมาย
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ถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ของตัววัฒนธรรมกว้างๆ
ก็แยกออกไปได้หลายเรื่อง เช่น ศิลปวัตถุ-สถาน
ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
ภาษา วรรณคดี นิตธิ รรม แม้แต่ในด้านรัฐ เรือ่ งของ
การบ้านการเมือง การปกครอง ก็ได้รับอิทธิพล
จากค�ำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วก็เรื่องของ
วิถชี วี ติ เรือ่ งของภาวะจิตใจ อะไรต่างๆ เช่น ความ
โอบอ้อมอารีมีน�้ำใจ ก็เห็นกันได้อย่างชัดเจน แม้
จะเป็นเรือ่ งทีย่ งั ต้องวิเคราะห์กนั ว่า เราน�ำมาใช้ได้
ส�ำเร็จผลดีมากน้อยแค่ไหน แต่พดู รวมๆ ว่า ในการ
น�ำมาใช้นนั้ เราก็ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตาม ก่อนจะรับนับถือพระพุทธ
ศาสนา และแม้แต่เมื่อพูดว่าเรานับถือพระพุทธ
ศาสนาแล้ว คนไทยเราก็มีพื้นเพจิตใจของตัวเอง
ที่มีฐานภูมิหลังมาเก่า เมื่อน�ำหลักพุทธศาสนามา
ใช้ เราก็อาจจะเลือกเอาส่วนทีส่ นองความต้องการ
ของเราตามกาลเทศะ
เรื่องนี้มองได้หลายอย่าง เช่น อาจมองว่า
การน�ำพระพุทธศาสนามาใช้นั้น เป็นการที่เรา
พยายามก้าวเข้าไปสูห่ ลักการของพระพุทธศาสนา
สังคมนั้นมีการพัฒนา และพระพุทธศาสนาก็เป็น
เรื่องที่ต้องศึกษา ถ้าเราไม่ประมาท เราก็จะคอย
ตรวจสอบวัดผลว่า เราน�ำหลักพระพุทธศาสนา
มาใช้ได้เท่านี้ และเราคืบหน้าไปได้เท่านี้ แต่หลัก
พระพุทธศาสนาไม่ใช่มเี ท่านี  ้ เราจึงต้องก้าวต่อไป
เราอย่ามองในแง่เหมือนกับว่า พระพุทธ
ศาสนาเข้ามาอยู่ในสังคมไทยของเราแล้ว สังคม
ไทยของเราเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว
หลักมีอยู่เท่านี้ เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แน่นอน แม้แต่
ส่วนทีน่ ำ� มาใช้แล้ว นานๆ ไป เมือ่ เป็นของส่วนรวม
สังคมใหญ่ๆ ก็มีการคลาดเคลื่อน ผิดเพี้ยนไปได้
จึงต้องมีการตรวจสอบ ปรับตัว แก้ไข โดยน�ำเอา
หลักแท้ๆ มาเป็นมาตรฐาน คือปรับตัวเข้ากับ
หลักการที่ถูกต้องจริงแท้ให้ได้

ยิ่งโดยเหตุผ ลส�ำคัญ คือพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่ ง ปั ญ ญา ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ ก ารที่ จ ะต้ อ ง
ทบทวนตรวจสอบตัวเองกับหลักการถือเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ พูดง่ายๆ ก็คือ จะต้องมีการศึกษานั่นเอง  
เพราะว่าศาสนาแห่งปัญญานั้น คนจะต้องศึกษา
จึงจะน�ำหลักมาใช้ได้ถูกต้อง
ถ้าเป็นศาสนาแห่งศรัทธา ก็จะวางหลักความ
เชื่อและข้อปฏิบัติมาตายตัว ไม่ต้องสงสัย ไม่
ต้องถาม ต้องเชื่อตามและท�ำตามแน่นอนลงไป
เช่น บอกว่า นี่นะ คุณเป็นศาสนิก คุณจะต้องเชื่อ
อย่างนี้ๆ คุณจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ วางมาให้เลย
๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ตายตัว ไม่ต้องรู้เหตุผล
ไม่ต้องเข้าใจอะไรก็ได้
แต่ในพุทธศาสนา เพราะเหตุที่ว่าการจะ
ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ไม่ผิดพลาด อยู่ที่ต้องรู้
เข้าใจ โดยใช้ปญ
ั ญา ต้องเรียนรูว้ า่ หลักเป็นอย่างไร  
จะต้องก้าวต่อไปอย่างไร การทีจ่ ะน�ำมาใช้ได้แค่ไหน
อยู่ที่ว่าเรามีปัญญา รู้ เข้าใจ และมีความสามารถ
ทีจ่ ะน�ำมาประพฤติให้ถกู ต้อง ต่อตัวบุคคลผูป้ ฏิบตั ิ
นั้นเอง และต่อกาลเทศะ เพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ของพระศาสนา
เพราะฉะนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีว่ า่ ในแง่หนึง่ ก็เสีย่ ง
คือเสีย่ งต่อการคลาดเคลือ่ น ผิดเพีย้ น ซึง่ ก็แน่นอน
ว่าได้เกิดการคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนขึ้นมากมาย
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แล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็ถอื ว่า ถ้ามนุษย์จะมี
การพัฒนาได้จริง ก็จะต้องให้คนพัฒนาตัวเอง  
โดยเฉพาะในการใช้ปญ
ั ญา อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ให้
พุทธศาสนามีลกั ษณะพิเศษ ทีว่ า่ ให้เสรีภาพในทาง
ความคิด และส่งเสริมการศึกษาที่เน้นปัญญา
พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา โฉมหน้าของอารยธรรม
ก็เปลี่ยนไป
หลักการของพระพุทธศาสนา ช่วยสังคมโลกและ
ช่วยโลกอย่างไร
ตอบ พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของอารยธรรมที่ส�ำคัญ อย่างง่ายๆ เช่น เมื่อเราพูดว่า
พระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น ในประเทศอิ น เดี ย
หรือชมพูทวีป เราจะยกประวัติศาสตร์เพียงบาง
ส่วนมาพูด ก็มองเห็นความส�ำคัญนี้ได้ เช่น เมื่อ
พระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น มา ได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย
สังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเจ้า
สูงสุด ผู้สร้าง ผู้บันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเพื่อ
เอาอกเอาใจเทพเจ้า แล้วก็มีการก�ำหนดมนุษย์
เป็นวรรณะต่างๆ โดยชาติก�ำเนิด เป็นกษัตริย  ์
เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถือว่า
พราหมณ์เป็นผูท้ ตี่ ดิ ต่อสือ่ สารกับเทพเจ้า กับพระ
พรหม เป็นผูร้ คู้ วามต้องการของพระองค์  เป็นผูร้ บั
เอาค�ำสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษาให้อยู่
ในวรรณะสูง คนวรรณะต�่ำเรียนไม่ได้ อย่างนี้
เป็นต้น
เมื่ อ พุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงในเรือ่ งเหล่านีอ้ ย่างมากมาย เช่น เรือ่ ง
วรรณะ ๔ พุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลัก
ว่า คนมิใช่ประเสริฐหรือทรามเพราะชาติก�ำเนิด
แต่จะประเสริฐหรือต�่ำทรามก็เพราะการกระท�ำ  
แล้วก็ไม่ได้มัวหวังผลจากการอ้อนวอน บูชายัญ
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ที่หวังผลส�ำเร็จจากการโปรดปราน บันดาลให้
เปลี่ยน ให้หันมาหวังผลจากการกระท�ำ ซึ่งเป็น
เรื่องใหญ่ๆ ทั้งนั้น
เมื่อถือว่ามนุษย์จะดีจะประเสริฐอยู่ที่การ
กระท�ำ มนุษย์ก็ต้องพัฒนาชีวิตของตน ทั้งพัฒนา
พฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญาขึ้นไป  
มนุษย์จึงประเสริฐได้ ดีงามได้ ด้วยการฝึกฝน
พัฒนาตน ด้วยการศึกษาเรียนรู้ เพราะฉะนั้น
จึงต้องส่งเสริมปัญญา มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับ
การศึกษา เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงท�ำให้
เกิดการศึกษา แบบที่เรียกว่า การศึกษามวลชน
ในประเทศอินเดีย เราพูดได้ว่า การศึกษา
กลายเป็นการศึกษามวลชนได้ เพราะการเกิดขึ้น
ของพระพุทธศาสนา เพียงแค่นกี้ แ็ สดงว่าพระพุทธ
ศาสนามีความส�ำคัญต่ออารยธรรมของโลก เพราะ
ว่าเมื่ออินเดียเจริญขึ้นมาแล้ว อินเดียก็เป็นแหล่ง
กลางแห่งหนึ่งของอารยธรรมของโลก
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ในด้านการศึกษามวลชนนี้  Encyclopedia
Britannica ของฝรั่งเอง ก็เขียนไว้ว่า อินเดียสมัย
พระเจ้าอโศก มีสถิตผิ รู้ หู้ นังสือสูงกว่าสังคมอินเดีย
ปัจจุบันด้วยซ�้ำ  เพราะว่าสังคมอินเดียได้ละทิ้ง
พระพุทธศาสนาไปนาน คือ พุทธศาสนาถูกก�ำจัด
หมดจากประเทศอินเดียไป เมื่อประมาณ พ.ศ.
๑๗๐๐ เมื่อเป็นสังคมฮินดูตามระบบวรรณะแล้ว
การผูกขาดการศึกษาก็ย่อมกลับมา
นอกจากนัน้ พระเจ้าอโศกมหาราชได้นำ� หลัก
ธรรมในพุทธศาสนามาใช้ มีการริเริ่มใหม่ คือการ
ถือหลักการอยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีระหว่าง
ศาสนาต่างๆ พูดอย่างปัจจุบันว่า พระเจ้าอโศก
ให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทั้งๆ ที่พระองค์
เป็นราชาแบบสมัยโบราณซึ่งมีอ�ำนาจเต็มที่ เมื่อ
นับถือพระพุทธศาสนา ก็ถือหลักเมตตา อุปถัมภ์
บ�ำรุงทุกศาสนา และให้ศาสนิกในศาสนาต่างๆ
อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว
กัน  ฟังหลักธรรมของกันและกัน ไม่ทะเลาะ ไม่ใช้
ก�ำลัง ไม่ใช้ความรุนแรง

ฝรั่ ง ได้ พ ยายามสู ้ เ พื่ อ สร้ า งหลั ก การแห่ ง
เสรีภาพทางศาสนา เกิดขึ้นมาด้วยความยาก
ล�ำบาก เพราะประเทศตะวันตกนั้น เป็นดินแดน
ของการรบราฆ่าฟันทางศาสนา การข่มเหง การ
เบียดเบียนบีฑาเพราะนับถือศาสนาต่างกัน ทีเ่ รียก
ว่า Persecution และมีสงครามศาสนา คือ
Religious Wars มากมาย เขาได้พยายามดิ้นรน
ที่จะให้เกิด Tolerance หรือขันติธรรมขึ้นมา
แต่เพียงแค่นนั้ ก็ยากแสนเข็ญ ต่างจากของอินเดีย
ทีง่ า่ ยเหลือเกิน พระเจ้าอโศกมหาราชประกาศให้
ศาสนิกทุกศาสนาอยูร่ ว่ มกันด้วยดี มีความสามัคคี
รักใคร่กลมเกลียวกัน  ในดินแดนทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล
คืออาณาจักรของพระเจ้าอโศกนั้น ซึ่งกว้างใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย
อั ง กฤษเป็ น ผู ้ ค ้ น พบประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
อิ น เดี ย ค้ น พบเรื่ อ งพระเจ้ า อโศก แล้ ว น� ำ ไป
ยกย่อง หนังสือของฝรั่งมีการตีพิมพ์เรื่องของ
พระเจ้าอโศกมากมาย แม้แต่คนไทยก็ไปรูจ้ กั เรือ่ ง
อินเดียจากหนังสือของฝรัง่ กันมาก การทีพ่ วกฝรัง่
พากันยกย่องสรรเสริญ ก็เพราะ
เขารู ้ ต ระหนั ก ว่ า พุ ท ธศาสนา
ได้มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
อารยธรรมของโลกอย่างไร และ
พระเจ้ า อโศกเมื่ อ ได้ เ ปลี่ ย นมา
เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้ว
หนึ่ง ได้ท�ำให้อินเดียเป็นแดน
ของเสรีภาพทางศาสนา ให้ศาสนิก
ทุกศาสนาอยูร่ ว่ มกันอย่างประสาน
สามัคคี  สอง ท�ำให้เกิดการศึกษา
มวลชน โดยใช้ ร ะบบของพุ ท ธ
ศาสนาคือ ใช้วัดวาอาราม เป็น
ศูนย์กลางของการศึกษาเล่าเรียน
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จากการศึกษามวลชนสู่การศึกษานานาชาติ
พระเจ้ า อโศกมหาราชได้ ส ร้ า งวั ด ขึ้ น มา
ทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ วัด เรียกว่า วิหาร ๘๔,๐๐๐
แห่ง วิหารในที่นี้หมายถึงวัด อย่างที่คนไทยเรา
น�ำค�ำว่าวิหาร มาใช้เรียกชื่อวัดมากมาย แม้แต่วัด
สมัยพุทธกาล ต่อมาก็เรียกว่าวิหาร เช่น เชตวัน
มหาวิหาร
วัดทีพ่ ระเจ้าอโศกสร้างขึน้ รวมทัง้ วัดทีเ่ กิดมี
ตัง้ แต่กอ่ นนัน้ ในเวลาต่อมา หลังจากสมัยพระเจ้า
อโศกแล้ว วัดซึง่ เป็นแหล่งการศึกษาก็มกี ารพัฒนา
ต่อมา เช่น มีขนาดใหญ่ขนึ้ ๆ จนบางแห่งหลายวัด
มารวมกันเข้า เป็นวัดใหญ่ เรียกว่า “มหาวิหาร”
อย่างเช่นวัดทีพ่ ฒ
ั นามาเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทา
ก็เกิดจาก ๖ วัดอยูใ่ นเขตใกล้เคียงกัน ร่วมมือช่วย
กันในการศึกษา ก็เลยมารวมกันเข้าเป็นวัดเดียว
จากวัดต่างๆ ๖ วัดมาเป็นวัดเดียว แล้วพัฒนาต่อ
มาเป็นนาลันทามหาวิหาร
นาลันทามหาวิหาร ที่ต�ำราฝรั่งมักเรียกว่า
University of Nalanda นี้ มีการเล่าเรียนวิชา
การต่างๆ มากมาย เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ระหว่างชาติ มีคนจากประเทศต่างๆ ไปเล่าเรียน
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เช่ น จากอาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย พระถังซัมจั๋ง
จากประเทศจีน ก็มาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยนาลันทา
มีนักศึกษาเป็นหมื่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ของ
อินเดียโบราณ อย่างเช่นนาลันทาเหล่านี้ ท�ำให้
การศึกษาของอินเดียเจริญมาก ท�ำให้วิชาความรู้
พัฒนาไปมากมาย เช่น คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ
เรื่องอย่างนี้ถ้าสืบกันไป จะเห็นว่าพระพุทธ
ศาสนามีบทบาทมาก แต่ถา้ มองกว้างๆ ก็เป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับสังคมอินเดีย ทีเ่ ขาอาจจะไม่พดู แยกออก
ไปเป็นเรือ่ งศาสนา แต่พดู รวมๆ ว่าเป็นอารยธรรม
อินเดีย ซึ่งมีมาจากฮินดูด้วย และโดยทั่วไปนั้น  
ฝรั่งพอพูดถึงอินเดีย ก็นึกว่าเป็นฮินดู จึงใช้ค�ำว่า
ฮินดูไปหมด
ศาสตร์บางอย่างก็อาจจะมีมาตัง้ แต่กอ่ นพุทธ
ศาสนา เมือ่ พุทธศาสนาเกิดขึน้ เพราะเป็นศาสนา
ที่ส่งเสริมการศึกษา จึงท�ำให้พัฒนาวิชาความรู้
เหล่านั้นขึ้นมา สหประชาชาติเมื่อมาพิจารณา
เรื่องนี้ ก็ต้องมองเห็นว่า อารยธรรมของโลกนี้มี
ความเป็นมาอย่างไร  อินเดียเป็นแหล่งอารยธรรม
ของโลกอย่างไร พุทธศาสนามีบทบาทอย่างไรใน
การท�ำให้อารยธรรมอินเดียเจริญขึ้นมา
มนุษย์ที่เจริญแล้ว เขาจะมองภูมิหลังความ
เป็นมาต่างๆ ของอารยธรรม เพือ่ ให้เห็นความเป็น
ไปตามเหตุปจั จัย เพราะว่าผลรวมของอารยธรรม
ก็คือการกระท�ำของมนุษย์ ที่สร้างสมเป็นเหตุ
ปัจจัยมา ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆ
ฉะนัน้ คนมีปญ
ั ญาทีจ่ ะสร้างสรรค์ความเจริญ
จึงไม่ใช่คนที่มัวแต่มองแบบนักเสวยผล ที่คอยดู
ปรากฏการณ์ว่ามีความเจริญที่นั่นที่นี่ มีอะไรจะ
เสพบริโภค แล้วก็ไปตื่นเต้นอยู่แค่นั้น ถ้าคนเป็น
อย่างนี้ การที่จะพัฒนาก็หวังได้ยาก แต่ถ้ามอง
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ด้วยความคิดว่า พวกมนุษย์เหล่านัน้ ๆ สร้างสรรค์
ความเจริญมาอย่างไร ซึ่งเป็นค�ำถามที่ต้องใช้สติ
ปัญญาศึกษา การที่จะพัฒนาก็มีทางเป็นไปได้
คนโง่มัวตื่นอยู่กับภาพความเจริญที่มองเห็น
ต่อหน้า แต่คนฉลาดมองหาประโยชน์จากเหตุ
ปัจจัยที่สืบเนื่องตลอดมาแต่อดีต
พระเจ้าอโศกนี้เป็นตัวอย่างที่เด่นชัด แต่ที่
จริงนั้นมีบุคคลอื่นมากหลาย ตลอดจนสถาบัน
องค์กรต่างๆ มากมาย ที่มีส่วนร่วมในการท�ำให้
พุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นวัฒนธรรมไทย หรือจะเป็นรากฐานของอารยธรรมภาคตะวันออก ในเอเซีย หรือของโลก
การปกครองโดยมีเสรีภาพทางศาสนา ต้องมากับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาของคน
ตัวอย่างทีพ่ ระเจ้าอโศกได้ใช้ความรูท้ างพุทธ
ศาสนา ในการสร้างอารยธรรมนัน้ มีมากมาย อย่าง
ที่พูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนา ก็
เป็นวิวัฒนาการส�ำคัญของสังคมมนุษย์ เรื่องการ
เกิดขึ้นของการศึกษามวลชน การเกิดขึ้นของ

มหาวิทยาลัย แล้วก็เรื่องของการปกครองรัฐ ให้มี
ความหมายในทางสร้างสรรค์ความสุขความเจริญ
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ใช่มัวแต่ยุ่งกับ
ทรัพย์และอ�ำนาจ ก็เป็นคติตามหลักพระพุทธ
ศาสนา
แต่ ก ่ อ นนั้ น พระเจ้ า อโศกก็ ลุ ่ ม หลงมั ว เมา
ต้องการความยิ่งใหญ่ จึงยกทัพไปปราบดินแดน
ต่างๆ เพือ่ ให้ได้ชอื่ ว่าเป็นกษัตริยผ์ เู้ ดียวในชมพูทวีป
กษัตริย์ทั้งหลายในสมัยโบราณ มักปรารถนาจะ
เป็นกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์  หรือได้
ครอบครองทั้งโลก เมื่อได้ความยิ่งใหญ่ก็หาความ
สุขมาบ�ำรุงบ�ำเรอตัวเอง
พระเจ้าอโศกเมือ่ นับถือพระพุทธศาสนา ทรง
มองเห็นเรือ่ งนีแ้ ล้ว ทรงได้คดิ และสลดพระทัย จึง
ทรงเปลี่ยนนโยบาย จากที่เรียกว่า “สังคามวิชัย”
เอาชนะด้วยสงคราม มาเป็น “ธรรมวิชยั ” เอาชนะ
ด้ ว ยธรรม คื อ ปราบความทุ ก ข์ ย ากเดื อ ดร้ อ น  
เอาชนะปัญหาด้วยการใช้หลักธรรม ที่สั่งสอน
แนะน�ำให้สร้างสรรค์ประโยชน์ ท�ำความดี ฉะนั้น
แทนที่จะแผ่อ�ำนาจ พระองค์ก็ใช้อ�ำนาจและใช้
โภคสมบัติ หรือทรัพย์นั่นแหละ สร้างสรรค์ความ
ดีงามให้แก่ประชาชน
การปกครองสมัยพระเจ้าอโศก จึงขึ้นชื่อ
ลือเลื่องมาก เพราะว่าทั้งขยายการศึกษา ท�ำศิลา
จารึกไปวางไว้ในท้องถิ่นต่างๆ บอกนโยบายของ
รัฐ และสัง่ สอนธรรมให้การศึกษาแก่ประชาชนไป
ในตัว แล้วก็สร้างถนนหนทาง สร้างโรงพยาบาล
คน สร้างโรงพยาบาลสัตว์ สร้างอ่างเก็บน�้ำ  ช่วย
ให้ประชาชนได้ปลูกพืชพรรณธัญญาหารอยู่กัน
ด้วยดี แล้วก็ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างที่พักคนเดิน
ทาง พร้อมทั้งท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา อุปถัมภ์การ
สังคายนา ส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาใน
ดินแดนต่างๆ
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นีก้ เ็ ป็นส่วนหนึง่ ของอารยธรรมทีส่ ำ� คัญ รวม
ทัง้ การทีพ่ ระเจ้าอโศกส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระ
ศาสนา ในท้องถิ่นดินแดนต่างๆ ทั้ง ๙ สาย สาย
หนึ่งมาสุวรรณภูมิ ที่รวมทั้งไทย ทั้งพม่า และ
ดินแดนในแถบนี้ สายหนึ่งไปลังกา สายอื่นๆ ไป
ทางด้านเอเซียน้อย ไปทางกรีก ทางอิยิปต์ ก็คือ
ท�ำให้อารยธรรมมนุษย์แผ่ไปนั่นเอง ซึ่งเป็นเรื่อง
ทีส่ บื ต่อมาหลายอย่าง ก็จมอยูใ่ นความลึกลับของ
ประวั ติ ศ าสตร์ จนกระทั่ ง ไปค้ น พบศิ ล ปวั ต ถุ
โบราณทางโบราณคดี จึงได้รู้ว่าพระพุทธศาสนา
ไปถึงที่นั้นๆ
อันนั้นก็เป็นรากฐานของความเจริญที่สืบ
มาในดินแดนต่างๆ เรื่องเหล่านี้ยิ่งสืบไปก็ยิ่งมาก
จึงเป็นที่แน่นอนว่าพุทธศาสนาได้มีความส�ำคัญ
เป็นรากฐานของอารยธรรมของโลก ทีม่ วลมนุษย์
ได้สะสมเหตุปจั จัยกันมา ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี  ้ เป็น
การพูดเพื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆ
การที่พระเจ้าอโศกมหาราชประกาศการอยู่
ร่วมระหว่างศาสนา แนวคิดนี้เกิดจากพระเจ้า
อโศกมานับถือพุทธ  และก็ได้นำ� ความคิดทางพุทธ
ไปใช้ ใช่ไหม
ตอบ แน่นอน พระพุทธศาสนาไม่มีการแบ่งแยก
ในเรื่องศาสนาต่างๆ แต่ถือเสมอเหมือนกันว่า
มนุ ษ ย์ ก็ เ ป็ น มนุ ษ ย์ หลั ก การของพุ ท ธศาสนา
เราไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องนี้อยู่แล้ว หลักพุทธ
ศาสนาบอกว่าพระไปสั่งสอนธรรมแก่ประชาชน
เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ประชาชน เป็นทีร่ กู้ นั ว่าไม่ได้
มีคำ� บอกว่าให้ไปเปลีย่ นศาสนาของเขา อย่างทีฝ่ รัง่
เรียกว่า “คอนเวิร์ต” (covert) มีแต่ค�ำว่า “จรถภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์
สุขแก่ชนจ�ำนวนมาก เพื่อเห็นแก่ความสุขความ
ร่มเย็นของชาวโลก
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หมายความว่า ไปเพือ่ ท�ำประโยชน์แก่เขา ไป
สอนธรรมให้รู้หลักรู้ความจริง เมื่อเขาเข้าใจแล้ว
เขาพัฒนาขึ้นมา เขาก็เปลี่ยนความคิดของเขาได้  
เกิดความเห็นถูกต้องไปเอง สอดคล้องกับหลักการ
ของอารยชนที่ว่า มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมี
Persecution คือไม่ต้องมีการใช้ก�ำลังบังคับ คือ
เป็นไปเองโดยธรรมชาติ
พุทธศาสนาถือหลักของธรรมชาติว่า มนุษย์
นัน้ เป็นสัตว์ทตี่ อ้ งฝึก ต้องเรียนรู้ ต้องศึกษาให้เกิด
ความดีงามและปัญญา คุณสมบัติต่างๆ ในตัว
มนุษย์นั้น เอาไปยัดเยียดใส่ให้ไม่ได้ เมื่อบังคับ
ไม่ได้ ก็ต้องให้เขาพัฒนาตัวเอง โดยศึกษาเรียนรู้
ขึ้นมา เราจะช่วยได้ก็ด้วยการเข้าไปเป็นเพื่อนที่ดี
หรือเป็นกัลยาณมิตร ไปแนะน�ำให้ความรู้ ไปช่วย
จัดสภาพแวดล้อมให้เกือ้ หนุน ช่วยให้เขาพัฒนาตัว
ขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ร่วมกันด้วยเมตตา
หลักเสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือเสรี
ภาพทางปัญญา จึงมาคู่กับหลักเมตตา ให้มีความ
สัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างมนุษย์ทปี่ รารถนาดีตอ่ กัน การ
เผยแผ่ศาสนาเป็นไปตามหลักการคู่นี้ คือ การให้
เสรีภาพทางปัญญา พร้อมกับมีเมตตาทีจ่ ะช่วยให้
ความรู  ้ ความเข้าใจ  เพือ่ เขาจะได้พฒ
ั นาปัญญานัน้
ได้ในตนเอง
เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้ คือถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ต้องปฏิบัติใ ห้ถูกต้องตามความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ จึงเป็นไปเอง ที่พระเจ้าอโศกมหาราช
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ผูน้ บั ถือพุทธศาสนา จะไม่ไปเบียดเบียนบังคับใคร
เพราะมองว่า มนุษย์ก็คือมนุษย์ ท่านไม่ได้ไป
แบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใด เมื่อฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคน
ไหนก็เป็นบาป อย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลย สัตว์อื่น ก็
ไม่ควรไปเบียดเบียน ไม่ควรไปรังแกอยู่แล้ว
ความเสมอภาคแห่งโอกาสในการศึกษา เข้าคู่
กั น ดี กั บ การปกครองเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน
พูดถึงการศึกษามวลชน ก็แสดงว่ามหาวิทยาลัย
นาลันทา เป็นตัวอย่างของการศึกษามวลชนใช่ไหม
ตอบ นาลันทาอยู่ในระยะที่วัดขยายตัวออกไป
มากแล้วกลายเป็นแหล่งการศึกษาระดับสูง ทีจ่ ริง
การศึกษามวลชนก็อยู่ที่วัดทั่วไปทุกวัดนั่นแหละ
หมายความว่าวัดแต่เดิมมาเป็นแหล่งทีป่ ระชาชน
ทุกชั้น เพศ วัย ได้เล่าเรียนศึกษา
วัดเกิดขึน้ มาอย่างไร ก็เป็นเรือ่ งตามหลักการ
คือ เมือ่ พระพุทธเจ้าสอนคน มีผทู้ ฟี่ งั พระพุทธเจ้า
แล้วอยากจะรู้ยิ่งขึ้น เกิดความเลื่อมใสว่าพระ
พุทธเจ้ามีความจริง มีปัญญา มีความดีงามมาให้
เขา ถ้าเขาศึกษา ฟังพระองค์มากขึ้น เขาจะได้
ความรู้ ได้ปัญญามากขึ้น ก็อยากอยู่กับพระองค์
คืออยากศึกษายิ่งๆ ขึ้นไป จึงมาขออยู่ด้วย ก็เลย
เกิดเป็นชุมชนเกิด เป็นวัดขึ้นมา
พระที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่น
เดียวกัน เมือ่ มีคนฟังค�ำสอนของท่านแล้วเลือ่ มใส

ก็ขอมาศึกษาค�ำสอน มาศึกษาหาปัญญา มาเพื่อ
อาศัยท่านในการพัฒนาตัวเขาเอง ก็เลยเกิดมีสงฆ์
และวัดที่
๑. มีคนมาขอบวชอยู่ศึกษา คือเล่าเรียนและ
ปฏิบัติ
๒. พระทีอ่ ยูใ่ นชุมชนสงฆ์นนั้ ก็ได้สงั่ สอนประชาชน
โดยรอบวัด
กาลเวลาผ่านมาก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ คือ
วัดกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา
เมือ่ วัดแต่ละวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
แต่ละชุมชนแล้ว ต่อมาบางวัดมีการร่วมมือกัน
และมีคนมาศึกษามาก หลายวัดก็เลยรวมเข้าเป็น
วัดเดียว อย่างเรื่องประวัติของนาลันทาก็คือ เกิด
จาก ๖ วัดมารวมกัน รวมอยู่ในก�ำแพงเดียวกัน
แล้วใหญ่ขนึ้ มาก็เป็นมหาวิหาร จากวิหารทีแ่ ปลว่า
วัดธรรมดา ก็พัฒนาเป็นมหาวิหารคือวัดใหญ่
มหาวิหารนัน้ เจริญขึน้ มา จนมีลกั ษณะทีฝ่ รัง่
เรียกว่ามหาวิทยาลัย (University) ความจริงชาว
พุทธเราเรียกตามชื่อเดิมว่านาลันทามหาวิหาร
แต่ เวลาฝรั่ ง เขี ย นเรื่ อ งนาลั น ทา เขาเรี ย กว่ า
มหาวิทยาลัยนาลันทา แต่เป็นมหาวิทยาลัยสมัย
โบราณ  ซึง่ ได้ถกู ท�ำลายไปแล้วเมือ่ ประมาณ พ.ศ.
๑๗๐๐ ลองคิดดูว่านานเท่าไรแล้ว
เราจะพูดได้หรือไม่ว่า การศึกษามวลชนเริ่มต้น
ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้เผยแพร่พระพุทธศาสนา
ตอบ จะเรียกอย่างนัน้ ก็ได้ คือ ก่อนหน้านัน้ ศาสนา
พราหมณ์จำ� กัดการศึกษา โดยผูกขาดอยูใ่ นวรรณะ
สูง โดยเฉพาะวรรณะพราหมณ์ พวกวรรณะต�่ำ
ขั้นศูทรจะมาเรียนแม้แต่ฟังพระเวทไม่ได้ คัมภีร์
มนูธรรมศาสตร์ทคี่ นไทยเอามาใช้เป็นหลักในเรือ่ ง
กฎหมาย ซึ่งเป็นคัมภีร์ของฝ่ายฮินดู ที่ถือวรรณะ
ก็จึงมีกฎเกณฑ์เรื่องนี้ด้วย มีการออกกฎ ซึ่งเรา
เห็นชัดว่าเป็นการกีดกันในเรื่องการศึกษา
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มีกฎในมนูธรรมศาสตร์วา่ คนวรรณะศูทรจะ
ฟังสาธยายพระเวทไม่ได้ ถ้าคนศูทรฟังสาธยาย
พระเวท จะต้องให้เอาตะกั่วหลอดหยอดหูมัน ถ้า
คนวรรณะศูทรสาธยายพระเวท ให้ตัดลิ้นมันเสีย
ถ้ามันเรียนพระเวท ให้ผา่ กายมันเป็นสองซีก ก็คอื
ฆ่า รวมความก็เป็นการกีดกันไม่ให้ศึกษานั่นเอง
ระบบวรรณะท�ำให้คนชั้นต�่ำในอินเดียถูก
กีดกันและขาดการศึกษา เมือ่ พระพุทธศาสนาล่ม
สลาย ถูกก�ำจัดสูญสิ้นจากอินเดียไปแล้ว ระบบ
วรรณะก็กลับเฟื่องฟูขึ้นมาอีก พราหมณ์ก็ยิ่งต้อง
เอาระบบวรรณะมาผูกมัดคนของตนเองไว้เพื่อ
กีดกั้นพุทธศาสนา เป็นต้น เพราะฉะนั้น ระบบ
วรรณะตอนหลังก็ยงิ่ แน่นหนักเข้าไปอีก การศึกษา
ก็เสื่อมโทรม คนวรรณะต�่ำไม่มีโอกาสได้เล่าเรียน
ให้ดูแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ คนที่เคยไปอยู่ใน
อินเดียบอกว่า คนวรรณะศูทรอยู่กันอย่างกับ
สัตว์  อันนีก้ แ็ สดงถึงบทบาทของพระพุทธศาสนา
ในการพัฒนาอารยธรรม ซึ่งท�ำให้เห็นได้ว่า เมื่อ
สังคม มี และ ไม่มี พระพุทธศาสนา จะมีสภาพ
ต่างกันอย่างไร
เราควรได้อะไร เพื่อให้เป็นก�ำไรจากวิสาขบูชา
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน ได้ทรงกล่าว
อะไรให้กับชาวโลกบ้าง
ตอบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักการ ถ้าว่า
ตามปัจฉิมวาจาหรือวาจาสุดท้าย ก็ตรัสบอกว่า
สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง คือสังขาร
ทัง้ หลาย มีการเสือ่ มสลายไปเป็นธรรมดา ไม่วา่ จะ
เป็นชีวิตมนุษย์ก็ตาม หรือสังคมอารยธรรมอะไร
ต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว ก็มีการ
แตกสลายกันไปตามเหตุปจั จัย สิง่ ทีม่ นุษย์ตอ้ งท�ำ
คือต้องไม่ประมาท ดังนั้นก็ตรัสฝากไว้ ไม่ให้
ประมาท
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เมื่อเราไม่ประมาท เราก็จะใช้ประโยชน์จาก
หลักอนิจจัง หรือความเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ ถู ก ต้ อ ง ว่ า ในขณะที่ สิ่ ง ทั้ ง หลายเสื่ อ มสลาย
เปลี่ยนแปลงไป
หนึง่ ตัวเราเองไม่นงิ่ นอนใจ เรากระตือรือร้น
ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตน ให้วันเวลาผ่านไป
อย่างดีที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุด สอง คือสังคม
ประเทศชาติ ตลอดจนอารยธรรมของโลก ก็ต้อง
ศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัย เพื่อให้ไม่ประมาท ว่า
อะไรจะเป็นเหตุปจั จัยแห่งความเสือ่ ม แล้วก็แก้ไข
ป้องกันเหตุปจั จัยเหล่านัน้ อะไรทีจ่ ะเป็นเหตุปจั จัย
ของความเจริญงอกงาม ก็ชวนกันรีบสร้างสรรค์ขน้ึ
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอนิจจัง คือเรื่อง
ไม่เที่ยง มักจะตรัสควบกับความไม่ประมาท นั่น
คือมนุษย์จะได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยง และ
จากเรื่องของการแตกสลายเสื่อมโทรมซึ่งเป็น
ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย ที่มันไม่คงทนอยู่ตลอด
ไป แต่ที่ส�ำคัญก็คือ หลักการใหญ่ของพระพุทธ
ศาสนาบอกไว้วา่ การทีส่ งิ่ ทัง้ หลายจะเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างไรนั้น มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย มนุษย์จะ
อยู่ได้ดีที่สุดก็ต้องไม่ประมาท
ไม่ประมาทอย่างไร หนึ่ง ในการศึกษาเรียนรู้
ให้เข้าใจเหตุปัจจัย สอง น�ำความรู้นั้นมาปฏิบัติ
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แก้ไขเหตุปัจจัย ที่จะท�ำให้เสื่อม และสร้างสรรค์
เหตุปจั จัยทีจ่ ะท�ำให้เจริญ อย่างน้อยก็ดำ� รงรักษา
เหตุปัจจัยในฝ่ายดีไว้
อย่างสังคมไทยเราปัจจุบนั นี้ ควรจะพิจารณา
ตรวจสอบดูวา่ ชีวติ และสังคมของเราตัง้ อยูใ่ นความ
ประมาทไหม และมีสภาพของความเสือ่ มมากมาย
หรือเปล่า พวกเราก�ำลังท�ำเหตุปัจจัยของความ
เสือ่ มกันอยูม่ ากมายหรือเปล่า แล้วในแง่ของความ
เจริญ เราเจริญจริงหรือเปล่า และเราท�ำเหตุปจั จัย
ของความเจริญกันบ้างหรือเปล่า หรือว่าเราได้
เพียงแค่รบั เอาภาพของความเจริญมา แต่เราไม่ได้
ท�ำเหตุปัจจัยของความเจริญ เราอาศัยเหตุปัจจัย
ของความเจริญจากที่อื่น และรับเอาแต่เพียงผล
จากเขา ใช่หรือไม่
ถ้าเราไม่ท�ำเหตุปัจจัยของความเจริญ เราจะ
เจริญงอกงามได้ยาก สิ่งที่เอามานั้นเป็นเหมือน
ของยืม หรือเป็นของทีถ่ กู หลอกถูกล่อ ให้เอามาใช้
หลอกตัวเองเท่านัน้ ถ้าอย่างนีก้ ไ็ ม่ยงั่ ยืน เป็นเรือ่ ง
ที่ต้องมาวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองกันบ้าง

ตามหลักพุทธศาสนา สังคมพุทธต้องเป็น
สังคมแห่งปัญญา เมื่อจะมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญา
ควบคูแ่ ละควบคุมว่า หนึง่ ทีว่ า่ เรามีศรัทธาในพุทธ
ศาสนานั้น เรามีศรัทธาถูกต้องหรือเปล่า ศรัทธา
ของเราเป็นศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่แท้หรือ
ไม่ สอง ศรัทธาที่จะถูกต้องก็คือต้องมีปัญญา เรา
มีปัญญาประกอบหรือไม่ สาม เรามีการพัฒนาใน
เรื่องศรัทธาและปัญญานี้หรือไม่
เราได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาวะสถานการณ์
และใช้ปัญญากันจริงจังหรือเปล่า แม้แต่จะสร้าง
วิถีชีวิตแห่งปัญญา ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม แห่ง
ปัญญา เช่น มีความใฝ่รู้ ชอบศึกษา เราท�ำกัน
บ้างไหม การใฝ่รู้ชอบศึกษา ท�ำให้เกิดความเจริญ
ปัญญาในตนเอง แต่นอกจากนั้น ยังท�ำให้เรารู้
เข้าใจ สภาพความเป็นจริงของชีวิต และเหตุ
การณ์ของโลก ซึ่งจะท�ำให้ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้
เท่าทันว่า โลกที่เจริญอย่างปัจจุบันนี้ เจริญจริง
หรือเปล่า เจริญในแง่ไหน มีความเสื่อมพ่วงอยู่
หรือซ่อนอยู่อย่างไร มีเหตุปัจจัยมาอย่างไร เรา
ควรจะเลือกรับส่วนไหน และจะน�ำมาปรับใช้ จะ
แก้ไข จะพัฒนาต่อไปอย่างไร
มนุษย์ที่มีปัญญา เป็นชาวพุทธ จะต้องใช้
ปัญญาพิจารณาและแก้ไข ไม่ใช่ตนื่ ไปกับภาพของ
สิ่งที่จะมาบ�ำรุงบ�ำเรอฉาบฉวยผิวเผินไปเรื่อยๆ
อย่างไม่มีหลัก คติพระพุทธศาสนาที่จะน�ำมาใช้
ปฏิบตั ไิ ด้มมี ากมาย อยูท่ เี่ ราจะใช้ปญ
ั ญาวิเคราะห์
พิจารณาหรือไม่
การเวียนมาถึงของวันวิสาขบูชา ก็คือเป็น
การเตือนใจเรา และเป็นโอกาสส�ำหรับเราจะได้
มาระลึกถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วศึกษา
ให้เข้าใจและน�ำมาใช้ประโยชน์ เมื่อท�ำอย่างนี้  
อารยธรรมมนุษย์ก็จะพัฒนาได้ต่อไป ไม่อย่างนั้น
เราก็เป็นเพียงผู้เสวยผลที่มีมาในอดีต ไม่รู้จัก
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สร้างสรรค์อะไรเลย โดยแม้แต่จะรับ ก็อาจจะ
เลือกไม่เป็น เพราะไม่ใช้ปญ
ั ญา บางทีกไ็ ปเอาส่วน
เสื่อมโทรมในที่ต่างๆ มารวมไว้กับตัวเอง
ฉะนั้น เมื่อถึงวันวิสาขบูชา อย่างน้อยก็ควร
ถือเอาประโยชน์จากการที่พระพุทธเจ้าได้สอน
เราให้มีความไม่ประมาท ในการที่จะใช้ปัญญา
ศึกษาเหตุปัจจัย แล้วก็ใช้เรี่ยวแรง ความเพียร
ในการกระท�ำของตนเอง ท�ำการแก้ไขและสร้าง
สรรค์ขึ้นมา ก็จะมีความเจริญได้อย่างแท้จริง
วันวิสาขบูชาจะเป็นวันส�ำคัญของโลกได้ ก็
ต้องมีความส�ำคัญเริ่มตั้งแต่ที่ตัวของแต่ละคน
แต่ละชีวติ แต่ละท้องถิน่ แล้วก็แต่ละสังคม ถ้าเรา
สามารถท�ำให้พระพุทธศาสนามีความหมาย ความ
ส�ำคัญต่อประเทศไทยได้ ก็จะเกิดความส�ำคัญต่อ
โลกพ่วงมาด้วย และจะให้ส�ำคัญต่อโลกแท้จริง ก็
ต่อเมื่อคนไทยรู้จักน�ำเอาหลักพุทธศาสนามาใช้  
สร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาของสังคมตนเอง แล้วก้าว
ไปแก้ไขปัญหาของโลกด้วย
ที่พูดมานี้เป็นบทบาทที่แท้จริงของพุทธ
ศาสนาทีค่ วรจะมี คือสามารถทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หา
และพัฒนาโลกไปในทางที่ถูกต้อง
เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า เวลานี้โลกมีปัญหา
มากมายเพียงไร เราก็เอาภาพความฟุง้ เฟ้อผิวเผิน
อะไรบางอย่างมากลบๆ กันไว้ ลึกลงไปใต้นั้น
ก็ซอ่ นเต็มไปด้วยปัญหาทัง้ นัน้ ประเทศพัฒนาแล้ว
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ก็ตาม ก�ำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา ล้าหลังก็ตาม
เวลานี้มีปัญหาอะไรก็รู้กันอยู่แล้ว เจริญกันมา
พั ฒ นากั น ไป เดี๋ ย วก็ บ อกว่ า เป็ น การพั ฒ นาที่
ไม่ยั่งยืน โลกนี้ถูกคุกคามด้วยปัญหาธรรมชาติ
แวดล้อมเสื่อมโทรม
คนที่มีปัญญาจะอยู่เพียงกับภาพที่ปรากฏ
ผิวเผินภายนอกไม่ได้ จะต้องใช้ปัญญาพิจารณา
วิเคราะห์ ถ้าเราจะต้องการแก้ปัญหาและสร้าง
สรรค์ชีวิตสังคม และอารยธรรมของโลกกันจริงๆ   
ก็เป็นโอกาสที่ว่า เมื่อถึงวันวิสาขบูชาทีหนึ่งก็มา
ทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แล้วก็พยายามที่จะ
น�ำเอาหลักการของพระพุทธศาสนามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ทั้งในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ที่ ม า :   ย่ อ ความจากหนั ง สื อ ชื่ อ เดี ย วกั น ซึ่ ง ท่ า น
ให้ สั ม ภาษณ์ แ ก่ มู ล นิ ธิ พุ ท ธธรรม เนื่ อ งในโอกาสวั น
วิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราม จ.นครปฐม ตีพิมพ์
ลงในหนังสือ ชื่อเดียวกับบทความ โดย มจร. ในโอกาส
เฉลิมฉลองวันส�ำคัญสากลของสหประชาชาติ
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แสดงปาฐกถาที่องค์การสหประชาชาติ ในวันวิสาขบูชา
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ปาฐกถา

สันติภาพ กับ
พระพุ ทธศาสนา
ภันเต คุณรัตนา มหาเถระ

พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้วา่ ปัญหาหนึง่ เดียว
ทีเ่ หมือนกันของมวลมนุษยชาติทกุ คน ก็คอื ความ
ทุกข์ ท่านได้เมตตาบอกถึงสาเหตุของความทุกข์
และได้บอกถึงวิธีการดับทุกข์
รากเหง้าของความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจาก
กิเลสในตัวเราเอง
ตัวแรกคือ ความโลภ
ท่านได้บอกว่า การก�ำจัดความโลภนัน้ เราจะ
ต้องหันมารู้จักตัวเอง ศึกษาตัวเองว่า ตัวเรานั้นมี
ความโลภมากน้อยแค่ไหน เรามีความต้องการทีจ่ ะ
ไขว่คว้าให้ได้มา เก็บสะสม และเพิ่มพูนให้ตัวเอง
โดยไม่สนใจถึงความถูกต้อง และความทุกข์ของ
คนอื่น มากน้อยแค่ไหน

บุคคลซึง่ มีความโลภมากนัน้ ย่อมไม่รจู้ กั ทีจ่ ะ
แบ่งปันให้ผู้อื่น นอกจากจะไม่สามารถน�ำมาซึ่ง
ความสงบสันติให้เกิดขึ้นได้แล้ว ยังจะสร้างความ
ทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
ตัวที่สองคือ ความโกรธ ความพยาบาท และ
ความเคียดแค้น
ระเบิดทุกลูก ปืนทุกกระบอก ที่เราผลิตขึ้น
มานั้น ไม่สามารถน�ำมาซึ่งความสงบสันติบนโลก
นีไ้ ด้ แต่จะน�ำมาเพิม่ พูนปัญหาและความทุกข์ของ
มวลมนุษยชาติ
สหประชาชาติ ได้ถูกก่อตั้งมาเพื่อความสงบ
สันติบนโลกนี้ พวกเราทุกคนสมควรที่จะมองเข้า
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มาที่ตนเอง ถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์และ
จริงใจว่า  พวกเราก�ำลังมีสว่ นร่วมต่อจุดประสงค์ใน
การก่อตัง้ ของสหประชาชาตินอี้ ย่างแท้จริงหรือไม่
ตัวที่สามคือ ความขัดแย้ง
พวกเราทุ ก คนจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เ ห็ น ถึ ง
หนทางในการสร้างความสงบสันติภายในตัวเอง
ให้ได้ เพราะ
เราไม่สามารถสอนให้คนอืน่ มีความสงบสันติ
ได้ หากตัวเราเองยังไม่มีความสงบสันติอยู่ภายใน
เราไม่สามารถขอให้คนอื่นมีความเมตตาได้
หากเราเองยังไม่สามารถปฏิบัติเองได้
หากเรายังเป็นบุคคลทีม่ จี ติ ใจโหดร้าย เราเอง
ก็ไม่สามารถทีจ่ ะขอให้คนอืน่ มีความเมตตากรุณา
กับเราได้
ดังนั้น พวกเราทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์
และจริงใจที่จะแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า
ในวันวิสาขบูชานี  ้ โดยมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามค�ำสัง่ สอนของท่าน  เพราะนัน่ เป็นหนทางเดียว
ที่จะน�ำมาซึ่งความสงบสันติบนโลกใบนี้
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า พวกเราทุกคนจ�ำเป็น
ที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาให้มีความเมตตาอยู่
ภายในตัวเอง ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ การ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติและมีความสุขด้วยกัน
บนโลกใบนี้
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์
ไม่ได้อยูใ่ นห้องสมุด และไม่ได้อยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัย
แต่อยูใ่ นจิตใจของเราทุกคน ดังนัน้ พวกเราจะต้อง
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทีท่ า่ นได้ประทานไว้นานกว่า ๒,๖๐๐
ปี ซึ่งเป็นค�ำสอนที่สากล มีความหมายที่ลึกซึ้ง
และเป็นประโยชน์ สามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย
ไม่จำ� กัดกาล แม้กระทัง่ ในเวลาปัจจุบนั หรือในช่วง
ยุคสมัยของพระพุทธเจ้าท่านเอง
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ดังนั้น อาตมาขอส่งผ่านความเมตตาออกไป
ให้ถึงทุกคน ขอให้ทุกสิ่งมีชีวิต มีความสุข มีความ
ปลอดภัย มีจิตใจที่มีความสุขสงบ
ขอให้ทุกสิ่งมีชีวิต ไม่จ�ำแนกว่าอ่อนแอหรือ
แข็งแรง ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ตัวยาวหรือตัวสั้น
มองเห็นหรือมองไม่เห็น อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล เกิด
มาแล้วหรือก�ำลังจะเกิด ขอให้ทุกๆ ท่าน มีจิตใจ
ที่มีความสุขสงบ
อย่าได้หลอกลวง โกหก ซึ่งกันและกัน
อย่าได้เบียดเบียน พยาบาท อาฆาต ซึ่งกัน
และกัน
มีความเมตตาให้แก่กนั   เหมือนทีผ่ เู้ ป็นแม่  ยอ่ ม
ปกป้องดูแลและมีความเมตตาให้แก่ลูกของตน
แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากล�ำบากเพียงใดก็ตาม
ทุกๆ คน สมควรที่จะฝึกฝนความเมตตากับ
ทุกสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะยืนอยู่ นั่งอยู่ นอนอยู่ หรือ
ตื่นอยู่ นี่คือการพัฒนาความเมตตาภายในตนเอง
และจะน�ำมาซึ่งความสงบสันติในจิตใจตน ด้วย
ความสงบสันติในจิตใจนี้ พวกเราทุกคนสามารถ
ทีจ่ ะท�ำงานร่วมกันได้อย่างสงบสันติ  ไม่วา่ จะยืนอยู่
นั่งอยู่  เดินอยู่ หรือนอนอยู่
และนี่เป็นหนทางเดียวที่จะน�ำมาซึ่งความ
สงบสันติและความสุขบนโลกใบนี้
เนื่องในวันวิสาขบูชานี้ อาตมาขออ�ำนวยพร
ให้ทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ
เจริญพร
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สมเด็จพระสังฆราช
ประทาน คติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
แนะชาวพุ ทธ รู้เท่าทันกาย วาจา ใจ

เนื่ อ งในเทศกาลวิ ส าขบู ช า พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๖๑ เจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระคติธรรม ความว่า
“ดิถีวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกค�ำรบหนึ่ง
แล้ว นอกจากพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า จักได้บูชา
พระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ ยังเป็นวาระเฉลิม
ฉลองของชาวโลก ตามที่องค์การสหประชาชาติ
ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส�ำคัญสากลของ
โลก นับเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้
เราทั้งหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอด
เวลา ความรู้เท่าทันดังกล่าวนี้ คือการรู้แจ้งสภาพ
ธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมว่า
ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเรา หากแต่เป็น
สภาวะที่เกิดและดับ สลับกันไป ไม่รู้จบสิ้น
ความไม่รู้เท่าทันสภาวะเช่นนี้เอง ที่อ�ำพราง
ให้คนเราคิดผิด เปรียบเสมือนการใช้เวลาตลอด
ชีวิต เพื่อชมมายากล โดยมิรู้เท่าทันว่า ภาพอัน
ด�ำเนินต่อเนื่องนั้น เป็นเพียงมายาที่ลวงตาทั้งสิ้น
ถ้าเมื่อใดบุคคลมีความรู้แจ้งในสภาพทุกข์
ความเปลี่ยนแปลง และความว่างจากตัวตน เขา
ย่อมสามารถละความโลภ ความโกรธ และความ
หลงใหล ทีล่ ว้ นเกิดจากความเห็นแก่ตวั ได้ อย่างไร
ก็ตาม การจะคลายความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นบ่อ
เกิดแห่งทุกข์ ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากขาด
ความทุกข์ยากในโลกมนุษย์ทเี่ ราเผชิญกันอยู่
สภาพธรรมที่เรียกว่า สติ
ทุกวันนี้ล้วนเกิดจากภาวะขาดสติด้วยกันทั้งสิ้น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงประทานพระบรม
พุทโธวาทไว้วา่ สติเป็นเครือ่ งตืน่ อยูใ่ นโลก เพราะ
ฉะนัน้ บุคคลใด ครอบครัวใด ชุมชนใดและสังคมใด
ปรารถนาจะประสบสันติสขุ อันไพบูลย์ บุคคลนัน้
ครอบครัวนัน้ ชุมชนนัน้ และสังคมนัน้ จ�ำเป็นต้อง
สั่งสมภาวะแห่งการตื่นรู้ เพื่อจะได้รู้เท่าทันการ
คิด การพูด และการกระท�ำ ด้วยสัมมาสติ อันเป็น
หนทางไปสูป่ ญ
ั ญา น�ำมาซึง่ ความหลุดพ้นจากห้วง
ทุกข์ได้อย่างแท้จริง
เนือ่ งในดิถวี สิ าขบูชา ขอเชิญชวนท่านสาธุชน
ทั้งหลาย จงอย่าได้ละเลย การอบรมเจริญสติ
ให้รเู้ ท่าทันกาย วาจา และใจของตน อันจักได้ชอ่ื
ว่าเป็นการกระท�ำหน้าที่ชาวพุทธ ได้ปฏิบัติบูชา
ตามที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ และเป็นการ
สืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยงั่ ยืนอยูค่ โู่ ลกนี  ้ สืบไป
ตราบกาลนาน
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พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร

อัศจรรย์

มนุษย์

วันวิสาขบูชาเป็นวันทีเ่ ราระลึกถึงการประสูติ
การตรัสรู้ การปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา แต่ทจี่ ริงแล้ว เราควรจะ
ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกวัน เราท�ำวัตร
สวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทุกวัน ก็เป็น
เรื่องธรรมดาว่า สิ่งใดที่เราท�ำทุกวันๆ อาจจะมี
ความรู้สึกเคยชินเกิดขึ้น ความซาบซึ้ง ความภาค
ภูมิใจ ความชื่นใจ ที่เราได้มาเกิดเป็นพุทธมามกะ
ที่เราได้เกิดในประเทศอันสมควร อาจจะไม่เกิด

บ่อยนัก ฉะนั้น การก�ำหนดวันวิสาขบูชาก็เป็น
โอกาสที่ดี ที่เราจะได้ทบทวน ได้ระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจ้า
ก่อนและหลังพุทธกาล ก็มีศาสดา เจ้าลัทธิ
เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ส่วนมากส่วนใหญ่ศาสดาหรือ
เจ้าลัทธิที่คนนับถือกันมาก ก็เน้นศรัทธา เน้น
ความเชือ่   ถอื ว่ามีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ รามองไม่เห็น และ
มีอ�ำนาจดลบันดาลจิตใจและชีวิตของเรา

๓๖

ฉะนัน้ สิง่ ทีม่ นุษย์ควรจะเรียนรู้ คือ ท�ำอย่างไร
เราจึงป้องกันตัว และป้องกันครอบครัวได้จาก
สิง่ ทีม่ อี ำ� นาจสูงสุด ท�ำอย่างไร เราจึงจะเอาตัวรอด
เราควรจะวางตัวอย่างไรกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ท่านต้อง
การอะไร บางศาสดาเขาจะเน้นเรือ่ งพิธกี รรม เวลา
ประกอบพิธตี า่ งๆ หรือบูชายัญ แสดงความเคารพ
ยิ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสียสละสิ่งที่สละได้ยากเพื่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ บางศาสนาก็เน้นที่พฤติกรรม จะมีวินัย
ที่พอจะเทียบกับพระวินัยได้ว่า อย่างนี้ไม่ได้ กิน
อย่างนี้ไม่ได้ แต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้ ต้องท�ำอย่างนี้
ต้องพูดอย่างนี้ ต้องแต่งตัวอย่างนี้ ต้องอยูด่ ว้ ยกัน
อย่างนี้ ก็ถือว่าเราจะปลอดภัย แล้วเราก็จะเป็นที่
เอ็นดูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเรียบร้อยทาง
กาย วาจา
บางศาสนาสอนว่าสิง่ เหล่านีไ้ ม่มคี วามหมาย
ไม่ตอ้ งท�ำความดี ไม่ตอ้ งเรียบร้อย ไม่ตอ้ งอะไรทัง้
สิ้น มีความเชื่ออย่างเดียวพอ ถ้าเชื่ออย่างเดียว
อย่างอืน่ ไม่ตอ้ งสนใจ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะให้อภัย จะไม่
ถือสา ฉะนั้น ความคิดหรือการแก้ปัญหาว่า เมื่อ
สัตว์มนุษย์ สัตว์ชอื่ มนุษย์อยูใ่ นโลกทีไ่ ม่แน่ไม่นอน
ทีพ่ ยากรณ์ไม่ได้วา่   สงิ่ แวดล้อม  สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ จะเป็น
อย่างไรบ้าง อยู่ในภาวะที่ล่อแหลมต่ออันตราย
ตลอดเวลา ต้องการความรู้สึกปลอดภัย ก็ต้อง
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สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น
ผู้ดลบันดาล
ศาสนาก่อนพุทธกาล ศาสนาหลังพุทธกาล
ก็จะเป็นประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนพระพุทธ
ศาสนา ถือว่าเป็นศาสนาแบบแหวกแนว คนละ
แบบ คนละประเภท เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้วา่
สิ่งดลบันดาลชีวิตของเรา ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่
ผูส้ ร้างโลก เป็นต้น แต่สงิ่ ทีด่ ลบันดาลชีวติ ของเรา
คือกรรม กฎแห่งกรรม สรุปง่ายสุดว่า ท�ำดีได้
ความดี ท�ำชั่วได้ความชั่ว ทุกครั้งที่เราท�ำความดี
ความดีก็เกิดขึ้นในตัวเรา ทุกครั้งที่เราท�ำความชั่ว
ไม่วา่ ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ความชัว่ ก็เกิดขึน้
ในชีวิตของเรา ผู้ที่ท�ำความดีไว้มาก ก็จะมีความ
ดีมาก คนที่ท�ำความชั่วบ่อยๆ ก็จะมีแต่ความชั่ว
ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงประกาศว่า ไม่มี
ใครสร้างโลกหรอก นอกเหนือจากตัวเราเอง เรา
สร้างปัจจุบัน เราสร้างอนาคตของเรา ด้วยการ
กระท�ำ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่ต้องบูชายัญ
ไม่ต้องอ้อนวอน ไม่ต้องไปท�ำพิธีกรรมให้สิ่งที่เรา
มองไม่เห็น ภูมิที่เรามองไม่เห็น มาดลบันดาลให้
ชีวติ ของเราปลอดภัยหรือเจริญงอกงาม แต่มนุษย์
เราเองเป็นผู้ก�ำหนด เป็นผู้ดลบันดาลด้วยการ
กระท�ำ  ฉะนั้น ในทางพุทธศาสนาแล้ว ถือการ
กระท�ำเป็นใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระท�ำ
ด้วยเจตนา ที่เราเรียกว่า กรรม กรรมดี กรรมชั่ว
ชีวิตของเราจะเจริญ ชีวิตของเราจะเสื่อมก็ด้วย
การกระท�ำ
ทีนี้ ค�ำว่าเจริญ ค�ำว่าเสื่อมนั้น ไม่ได้หมาย
ความว่า ผู้เจริญย่อมเป็นผู้ร�่ำผู้รวย ผู้มีชื่อเสียง
มีอ�ำนาจ เพราะผลทางสังคมย่อมอยู่ใต้อ�ำนาจ
หรือปัจจัยอื่น อย่างเช่นว่า ในสังคมมิจฉาทิฏฐิที่
เห็นว่าการโกง ความโกงก็เป็นเรื่องธรรมดา หรือ
โกงคือฉลาด คนท�ำความชั่วคือโกง หลอกลวง
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คนอื่น อาจจะได้รับการยกย่องก็ได้ เพราะค่า
นิยมในสังคมยอมรับ หรือคนท�ำความดีบางอย่าง
แต่ชมุ ชนหรือสังคมรังเกียจความดีแบบนัน้ ถ้าเป็น
คนชอบช่วยคนอืน่   แล้วก็โดนต�ำหนิวา่ ใจอ่อน ถูก
เขาหลอก เป็นต้น  อาจจะดูเผินๆ ว่า ผู้ท�ำความดี
ไม่ได้ดี ผูท้ ำ� ความชัว่ ไม่ได้ชวั่ แต่ความดีและความ
ชั่ว  ไม่ใช่เรื่องค่านิยมของสังคม ความดีความชั่ว
เป็นเรือ่ งคุณธรรม  และกิเลสทีป่ รากฏอยูใ่ นจิตใจ
พระพุทธองค์เป็นผูค้ น้ พบพระนิพพาน ทีจ่ ริง
แล้ว พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยว่า พระองค์ไม่ใช่
พระพุทธเจ้าองค์แรกที่ค้นพบพระนิพพาน ก่อน
พระพุทธองค์เคยมีหลายพระองค์นบั ไม่ถว้ น ฉะนัน้
พระพุทธองค์พบพระนิพพาน ค้นพบความจริงก็
เหมือนกับท่านเจอเมืองกลางป่า ถนนหนทางซึ่ง
เคยมีอยู่ในสมัยก่อนก็รกรุงรัง ไม่มีใครเห็น จน
กระทัง่ พระพุทธเจ้าเป็นผูเ้ ห็น เป็นผูเ้ ปิดทางเข้าไป
สู่เมืองเก่า
ฉะนั้น นิพพานเป็นของอมตะ ไม่ใช่ว่าเกิด
หรือดับ นิพพานมีตลอดเวลา เพียงแต่วา่ จะรูว้ า่ มี
และจะมีทางเข้าไปสู่นิพพานหรือไม่ ถ้าหากว่า
พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ๒ พันกว่าปีท่ี
แล้ว คนเราก็ไม่รู้หรอก ไม่รู้ว่านิพพานมีจริง ไม่รู้
ว่าคนเรามีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ ไม่ว่าชาย ไม่ว่า
หญิง ไม่ว่าชาวตะวันออก ชาวตะวันตก นับว่า
เป็นมนุษย์ ถือว่าพร้อม คือวัตถุดิบพร้อม เหลือ
แต่การกระท�ำ
ทุกวันนี้ที่เรารู้จักค�ำว่านิพพาน รู้จักค�ำว่า
ทุกข์ รู้จักค�ำว่าดับทุกข์ รู้จักค�ำว่ากิเลส รู้จัก
ค�ำว่าคุณธรรม รู้จักค�ำว่าศีล ค�ำว่าสมาธิ ค�ำว่า
ปัญญา เรารู้สิ่งเหล่านี้ ถึงจะรู้ไม่ลึก อย่างน้อย
เราก็มีแผนที่ เข้าใจโดยหลักการ โดยความเป็น
มนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้ง นี้คือบุญคุณของพระ
พุทธเจ้า เพราะถ้าดูจติ ใจของเราโดยทัว่ ไป หรือดู

จิตใจคนรอบข้าง ส่วนมากก็เห็นแต่กิเลสเสีย
ส่วนใหญ่ แต่นี่ก็เห็นคุณงามความดีบ้าง แต่รู้สึก
ว่าพลังของความดีจะน้อยกว่าพลังของความชั่ว
ฉะนั้น ความคิดและความมั่นใจว่า การพ้น
ทุกข์ทั้งปวงมีจริง กิเลสไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิต
แต่เป็นสิง่ ทีจ่ รเข้ามา มีเกิดมีดบั ตามเหตุตามปัจจัย
เราไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้แม้แต่ระดับทฤษฎี เพราะ
มันฝืนความรู้สึกของปุถุชนมาก ไม่น่าเป็นไปได้

ส่วนมากกิเลสจะดับไปตอนนอนหลับ รู้สึกอย่าง
นั้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่ชาวพุทธเราอาจจะถือว่า
ธรรมดามาก พระนิพพานมีจริง พระนิพพานเป็น
สิ่งที่มนุษย์เข้าถึงได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ สิ่งที่
เราฟังตัง้ แต่เด็ก แต่ความเข้าใจในหลักค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าแต่ละข้อ ถือว่าเป็นเพชรพลอย เป็น
สิ่งล�้ำค่าเลย เพราะถ้าเราได้หลักสัมมาทิฏฐิแล้ว
ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสาร
ฉะนั้น เราได้หลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ในระดับใดระดับหนึ่ง เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้
บุกเบิก พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เข้าถึง เข้าถึงแล้ว
เปิดเผย แสดง ไม่ใช่แสดงเพื่อผลประโยชน์ส่วน
พระองค์ แต่ส�ำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ถึงแม้ว่า
ในภาคปฏิบัติ ครูบาอาจารย์จะพร�่ำสอน ให้เรา
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รูจ้ กั ปล่อยวางอดีต อนาคตและอยูใ่ นปัจจุบนั ก็นา่
สังเกตว่า พระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกของพระองค์
นัน้ ค�ำนึงถึงอนาคตบ่อยเหมือนกัน แต่การพิจารณา
ในเรื่ อ งอนาคตก็ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ การหลงอยู ่ กั บ
จินตนาการ หรือหลงความคิดเกีย่ วกับอนาคต แต่
พระพุทธองค์และพระสาวกต้องการให้พระพุทธ
ศาสนาอยูไ่ ด้นานๆ เพือ่ จะได้เป็นประโยชน์แก่คน
หมู่มาก หลายชั่วอายุคน
ฉะนั้น จะเห็นได้ชัดเลยว่าท่านค�ำนึงถึงเรื่อง
นี้บ่อย เช่น พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุปัจจัยที่
ท�ำให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นาน เหตุปัจจัยที่จะ
เสื่อมเร็ว เพื่อเราจะได้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดี และจะได้
สนับสนุนสิ่งที่ดี อย่างเช่นมีข้อหนึ่งว่า ตราบใดที่
พระภิกษุสงฆ์ยังยินดีในเสนาสนะป่า พระธรรม
วินัยจะไม่เสื่อม ข้อนี้ส�ำคัญมาก ถ้าพระยังยินดี
อยู่กับธรรมชาติ ยินดีอยู่กับต้นไม้ ยินดีอยู่ในที่
วิเวก พุทธศาสนา พระธรรมวินัยจะไม่เสื่อม และ
พระองค์ตรัสถึงสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะว่า
ต้ อ งมี ก ารประชุ ม เนื อ งนิ ต ย์ พร้ อ มเพรี ย งกั น
ประชุมกัน พร้อมเพรียงกันจัดกิจของสงฆ์ พร้อม
เพรียงกันเลิกการประชุม
การประชุมกันบ่อยๆ แลกเปลี่ยน ไม่ใช่พระ
พุทธองค์ให้เงียบ ไม่พูดทีเดียว ต้องการให้พระ
ฝึกเรื่องสัมมาวาจา เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
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ญาติโยม ถ้าพระไม่พูดเลย ๑) ขาดส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาตน ๒) ไม่สามารถให้ค�ำแนะน�ำหรือ
ว่าให้อุบายแก่ผู้ครองเรือน ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่อง
วาจาอยูเ่ สมอ และพระพุทธองค์กต็ รัสไว้วา่ ตราบ
ใดที่พระสงฆ์ยังให้ความเคารพนับถือแก่ผู้ใหญ่
พุทธศาสนาจะไม่เสื่อม ก็ถือว่าผู้สูงอายุ ผู้ทรง
คุณวุฒิก็ควรแก่การเคารพนับถือ การอุปัฏฐาก
ดูแล แต่สังเกตในโลกปัจจุบัน มีการบูชาความ
หนุ่มสาว พอคนอายุมากขึ้นแล้วไม่มีใครอยาก
เห็นในทีวี ในสื่อต่างๆ ก็ดูเหมือนจะอายุน้อยลงๆ
หรือว่าเป็นเพราะเราแก่มากขึน้   กเ็ ป็นได้เหมือนกัน
แต่การให้เกียรติกับผู้ใหญ่ ก็ยังเป็นสิ่งที่เรารักษา
ไว้ได้บา้ งในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศรูส้ กึ จะ
น้อยลงมาก ยิ่งถ้าเราให้ความส�ำคัญกับวัตถุมาก
ให้ความส�ำคัญกับการหาเงิน พอผู้สูงอายุเกษียณ
แล้ว ไม่ท�ำมาหากิน ไม่สะสมวัตถุ ก็ดูเหมือนจะมี
คุณค่าน้อยลง
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สมัยปัจจุบันมองคุณค่าของคนที่พลังผลิต  
พลังบริโภคมากกว่าคุณธรรม แต่พระพุทธเจ้าหวัง
ว่าสังคม ไม่ว่าสังคมพระ สังคมโยม จะอยู่ได้ จะ
เจริญงอกงาม ในเมื่อเราให้เกียรติผู้ใหญ่ เป็นสิ่ง
ที่ต้องรักษาไว้ ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ทั้งด้วย
อายุสังขาร และด้วยวุฒิภาวะ ถ้าผู้ใหญ่ไม่ทรง
คุณวุฒิ ผู้ใหญ่ไม่ถือศีล ผู้ใหญ่ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ธรรม คุณธรรมก็ย่อมไม่ปรากฏ เมื่อคุณธรรมไม่
ปรากฏ ก็ไม่แปลกว่า คนรุน่ ใหม่กไ็ ม่คอ่ ยอยากจะ
เคารพ เพราะไม่เห็นอะไรอยู่ในตัวเราที่น่าเคารพ
เขาจะไม่เคารพโดยสัญชาตญาณ หรือด้วยการ
ซึมซับธรรมเนียมจากคนรอบข้าง เพราะสังคมเรา
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ฉะนั้น ผู้ใหญ่จะต้องรับผิด
ชอบชีวิตของตัวเองมากขึ้น เพราะถือว่าเราต้อง
เป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรม
ฉะนัน้ พระพุทธองค์ตรัสหลายพระสูตร เพือ่
ประโยชน์แก่ชาวพุทธ และเพื่อประโยชน์แก่ชาว
โลกทีย่ งั ไม่เกิด รวมถึงพวกเราทัง้ หลาย พระสาวก

ก็เช่นเดียวกัน เช่น พระมหากัสสปะ เป็นผู้เลิศใน
เรื่องธุดงควัตร ตอนอายุมาก พระพุทธองค์ทรง
ชวนให้ผ่อนคลายสักหน่อย ให้คลายธุดงควัตร
ทีอ่ กุ ฤษฏ์เกิน  พระมหากัสสปะขออนุญาตรักษาต่อ
เพราะท่านสงสารพระอนุชนรุ่นหลัง หมายความ
ว่า ท่านท�ำสิง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยสบาย ทีท่ ำ� ให้เหน็ดเหนือ่ ย
แต่ท่านยอมท�ำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
คือถ้าพวกเราที่มีกิเลสหนา เห็นว่าผู้มีกิเลสน้อย
หรือผูไ้ ม่มกี เิ ลส ก็ยงั รักษาธุดงควัตร หรือยังท�ำสิง่ ที่
ท�ำได้ยาก ก็ย่อมเกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้าท่านยัง
ท�ำอยู่ เราก็ไม่ท�ำไม่ได้
หมายความว่า คนเรานีเ้ วลาคิดเข้าข้างตัวเอง
มักจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่จ�ำเป็น แล้วเราก็ไม่ค่อย
ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้เท่าไหร่ ไม่เป็นไร ยิ่งถ้า
ศาสนาเราสอนว่า ถ้าเก่งแล้ว ไม่ตอ้ งรักษาวินยั ได้
จิตใจมันพ้นจากบุญและบาปแล้ว ท�ำอะไรก็ว่าง
หมด อันตรายนะ อย่างพระอรหันต์ทั้งหลาย ยัง
รักษาพระวินัยทุกข้อ เหมือนพระบวชใหม่ ไม่ใช่
รักษาวินยั เพือ่ กันไม่ให้กเิ ลสลุกลามเป็นกายกรรม
วจีกรรม แต่ท่านรักษาพระวินัยทุกข้อ ด้วยความ
เคารพในพระวินัย ด้วยความเคารพในผู้เป็นพ่อ  
คือพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติพระวินัย และเพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
ถ้าหากเราเห็นว่า ผู้ใหญ่ถึงขั้นเก่งแล้ว  อายุ
มากแล้ว ท่านไม่ต้องรักษาพระวินัยได้ ยกให้ท่าน
อย่างนี้อันตรายต่อพระศาสนา เพราะคนก็จะ
หลอกตัวเองได้งา่ ย ว่าเราถึงขัน้ นัน้ แล้ว ไม่ตอ้ งแล้ว
เราเก่งแล้ว ฉะนั้น พระพุทธองค์และพระสาวก
ค�ำนึงถึงพวกเรา ท่านพยายามเป็นตัวอย่าง หลาย
สิ่งหลายอย่างที่ดี ในวัฒนธรรมไทย ในสังคมของ
เรายังมีดีอยู่บ้าง ส่วนมากส่วนใหญ่ก็เป็นอิทธิพล
จากพระพุทธศาสนาของเรา
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พระพุ ท ธศาสนาเกิ ด จาก
พระพุ ท ธเจ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ก่ อ น
ตรั ส รู ้ ก็ ไ ด้ บ� ำ เพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย า
ตลอด ๖ ปี หนักที่สุด ไม่มีใคร
หนักยิ่งกว่าท่านได้ เพราะฉะนั้น
เมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศว่า
การบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา ไม่ใช่ทาง
ไปสู่มรรค ผล นิพพาน ค�ำพูดของ
ท่านมีน�้ำหนักมาก ถ้านักวิชาการ
พู ด หรื อ คนที่ ไ ม่ เ คยทรมานกาย
พูด คนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
แต่เมื่อเป็นที่รู้กันว่า สมณโคดมองค์นี้ เก่งที่สุด
ในอินเดีย  ไม่มใี ครจะสูท้ า่ นได้ในเรือ่ งทรมานกาย
สุดยอดในเรื่องทรมานกาย และเมื่อท่านท�ำอย่าง
อุกฤษฏ์ที่สุด แล้วประกาศว่าไม่ใช่ ทุกคนก็ต้อง
คิดหนักเหมือนกัน
เพราะในสมัยนั้น การทรมานกาย ถือว่าเป็น
แนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของสมณะผู้มุ่งมั่น
ต่อความหลุดพ้นมาก คือเรื่องความเคร่ง มันก็
ย่อมเป็นที่ประทับใจของคนเป็นธรรมดา แม้แต่
ในวงศ์พุทธศาสนา บางทีมีพระหรือนักปฏิบัติ
ที่เข้าใจว่า ยิ่งเคร่งยิ่งดี โอ้ ท่านน่าเลื่อมใสมาก
เพราะอะไร ? เพราะท่านเคร่งมาก แต่ความเคร่ง
จะน�ำไปสู่ผลที่ต้องการหรือไม่ ก็ไม่แน่นะ ถ้าใคร
ถือตัวว่าสูงกว่าคนอื่น เราปฏิบัติหนักกว่า ยิ่งกว่า  
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้นั้นเป็นพาล
มีพระรูปหนึ่งไม่ได้อยู่เมืองไทย แต่ท่านเคย
อยู่เมืองไทย ตอนนี้ท่านเปิดส�ำนักของท่านแล้ว
ท่านก็สอนญาติโยมว่า  ถา้ จะปฏิบตั ไิ ด้ผลนี  ้ ตอ้ งนัง่
๕ ชั่วโมง ๖ ชั่วโมง แล้วท่านก็นั่งเป็นตัวอย่าง นี่
เคร่งมาก ทุกคนประทับใจองค์ทา่ น แต่คนทีเ่ ข้ามา
ปฏิบัติได้ผลน้อยมาก เพราะมันเกินวิสัยของคน
มันไม่พอดี ไม่เป็นทางสายกลาง แต่ว่าเรามา
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เจอ โอ้โห ท�ำไมท่านถึงท�ำได้ ท่านจะต้องบรรลุอะไร
ซักอย่าง ท่านจึงนั่งได้นานๆ หรือถ้าขอร้องให้
โยมท�ำสิ่งที่มันเกินวิสัยของโยม แล้วถามว่าสอน
ท�ำไม นอกจากจะเป็นการอวดตัว อาตมาก็มอง
ท่านในทางลบนิดหน่อยว่า เป็นการอวดตัวมาก
กว่าอวดดี
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนทางสายกลาง
ทางสายกลางอยู่ตรงไหน มันไม่ใช่ว่าจะก�ำหนด
ได้ง่ายๆ แต่ค�ำอุปมาของหลวงพ่อชาที่ช่วยให้เรา
เข้าใจง่ายขึน้ คือ การพายเรือข้ามน�ำ 
้ ถ้าน�ำ้ นัน้ ไหล
เป็นแม่นำ�้ ทีไ่ หลเชีย่ ว ผูช้ ำ� นาญในเรือ่ งการพายเรือ
จะไม่พายตรงไป ท่านจะพายทวนกระแสน�้ำ โดย
ยอมรับว่ากระแสน�้ำย่อมพัดเรือลงทางใต้ ใต้กว่า
ที่เราต้องการจะไป ฉะนั้น ท่านเผื่อไว้ ท่านก็ทวน
กระแสและเมื่อรับการพัดของกระแสน�้ำก็พาย
ตรงไปได้เลย ท่านเปรียบเทียบว่า เราอาจจะมี
ความรู้สึกว่าอย่างนี้เท่านี้พอดี แต่ถ้าเราก�ำหนด
แนวทางนี้ กระแสคือตัณหามักจะพัดไป เราก็ไป
ไม่ถึงจุดที่พอดีส�ำหรับเรา แต่ถ้าเราพยายามให้
มันหนักกว่าที่เราคิดว่าพอดีสักหน่อย เมื่อกระแส
ตัณหาผลักดันไป  เราก็ยงั ตรงไปได้ นีค่ อื เรือ่ งของ
ทางสายกลาง
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ในคื น ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส รู ้ ยามแรก
หมายถึงปฐมยาม จาก ๖ โมงเย็นถึง ๔ ทุ่ม พระ
พุทธองค์เกิดญาณ เกิดวิชชา รู้เรื่องการเวียนว่าย
ตายเกิดของพระองค์ในอดีต ในยามที่ ๒ ตั้งแต่
๔ ทุ่มถึงตี ๒ เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์เกิด
ญาณ เกิดวิชชา เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสารของสัตว์ทั้งหลายตามกฎแห่งกรรม
ยามที่ ๓ จากตี ๒ ถึง ๖ โมงเช้า เป็นช่วงเวลาที่
พระพุทธองค์เกิดญาณ เกิดวิชชา ที่ท�ำให้อาสวะ
กิเลสสิ้นไป คือ ท่านได้ตรัสรู้ธรรม
หลังจากที่พระพุทธองค์บ�ำเพ็ญพระบารมี
ประพฤติปฏิบัติไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ ใช้เวลาเป็นกัป
เป็นกัลป์ ในคืนสุดท้ายก็น่าสังเกตว่า พระพุทธ
องค์เกิดความรู้เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร ซึ่งเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท�ำให้อวิชชาที่
ยังเหลืออยู่ เหมือนฟางเส้นสุดท้าย ได้ขาดไป
หายไป ฉะนั้น การระลึกชาติก่อนของพระองค์
ไม่ได้ทำ� ให้เกิดความรูส้ กึ ในอัตตาตัวตน  แต่เห็นเป็น
กระแสตามเหตุตามปัจจัย เมื่อเกิดญาณที่รู้ว่าเรา
เคยเป็นคนมีชอื่ อย่างนัน้   มตี ระกูลอย่างนัน้   เป็นสิบ
เป็นร้อย เป็นพัน เป็นล้าน ความยึดมั่นถือมั่นใน

กายทีป่ รากฏอยูใ่ นใจนี  ้ ในขันธ์  ๕  ทีก่ ำ� ลังปรากฏ
อยูย่ อ่ มอ่อนลงไปมาก เพราะเห็นว่าชีวติ นีเ้ หมือน
เป็นเพียงฉากๆ หนึง่ ในละคร ทีห่ าจุดเริม่ ต้นไม่ได้
หลังจากนั้น พระพุทธองค์เกิดความรู้เกี่ยว
กับกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์
ทั้งหลาย ภพภูมิต่างๆ พระพุทธองค์ทรงสัมผัส
ทรงเห็นแจ้ง ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์เล่าถึงสวรรค์
นรกอะไรต่างๆ ตามความเชือ่ ถือของชาวอินเดียใน
สมัยนัน้ พระพุทธองค์เป็นผูท้ เี่ ข้าถึง ค้นพบ เปิดเผย
แสดง และการที่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นภพภูมิ
ต่างๆ การเวียนว่ายตายเกิดด้วยกรรม การกระท�ำ
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ นั่นคือ สิ่งที่ท�ำให้
พระพุทธองค์ได้ปล่อยวางกิเลสอย่างลึกซึง้ เพราะ
ท่านได้เข้าใจชีวติ ตามความเป็นจริง เข้าใจทุกชีวติ
ตามความเป็นจริง
ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ พระพุทธองค์
ต้องท�ำความเพียรอย่างสม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง ต้อง
อดทน พระพุทธองค์ตอ้ งพิสจู น์ดว้ ยพระองค์เองว่า
มนุษย์เรามีศักยภาพสูง มีศักยภาพในการละบาป
ในการบ�ำเพ็ญกุศล ในการช�ำระจิตใจของตนให้
ขาวสะอาด นี้คือความสามารถพิเศษของมนุษย์
เป็นสิง่ ทีเ่ ราควรภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ในการทีเ่ ราเกิด
เป็นสัตว์ที่หยุดท�ำความชั่วได้ และปล่อยวางได้
ผู ้ ที่ ส ามารถบ� ำ เพ็ ญ ให้ สิ่ ง ที่ ดี ที่ ไ ม่ เ คยมี ใ น
ตัวเรา ได้ปรากฏได้เจริญงอกงามได้ นีค้ อื ความเป็น
อัศจรรย์ในความเป็นมนุษย์ของเรา ในการช�ำระ
กิเลสต่างๆ ในจิตใจของเรา โดยศีล สมาธิ ปัญญา
นี่ก็เป็นความพิเศษที่เราไม่ควรมองข้าม เราภาค
ภูมิใจในความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็น
พุทธ เราเป็นพุทธมามกะแล้ว ต้องเป็นด้วยการ
กระท�ำ เราเข้าถึงความเป็นพุทธอย่างสมบูรณ์
ด้วยความพยายามในการละบาป บ�ำเพ็ญกุศล
ช�ำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด
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ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวาย เราก็เป็นพุทธ
อย่างผิวเผิน แต่กิเลสก็ยังเหมือนเดิม พร้อมที่จะ
ออกฤทธิอ์ ยูต่ ลอดเวลา เราจึงรับรองความสุข ความ
สบาย ความปลอดภัย ความเจริญของเราไม่ได้
เพราะไม่มีศัตรูที่ไหนที่น่ากลัว ไม่มีศัตรูที่ไหน
ที่มีฤทธิ์มีเดช เท่ากับกิเลสในจิตใจของเรา ไม่มี
ใครสามารถไล่ กิ เ ลสออกจากจิ ต ใจของเราได้
ไม่มีใครจะดลบันดาลให้กิเลสในจิตใจของเรา
หายไปได้ แต่เราเองสามารถลดกิเลสให้น้อยลงๆ
คอยประหัตประหารกิเลสไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ มัน
อ่อนแอ จนกระทั่งมันตายไป ในที่สุดแล้ว การท�ำ
ให้กิเลสที่อยู่ในใจน้อยลงอ่อนลงหรือหายไป นั่น
คื อ การประสบความส� ำ เร็ จ ในการเป็ น มนุ ษ ย์
อย่างแท้จริง
ฉะนั้น เราต้องคอยสังเกต เวลาเราส�ำนึก
เช่นว่าถ้าเรื่องนี้เกิดเมื่อปีที่แล้ว ก่อนที่มาปฏิบัติ
ธรรม คงจะโมโหน่าดู หรือว่าคงเศร้าเป็นอาทิตย์
แต่ปีนี้ พอเราปฏิบัติธรรมแล้ว รู้สึกว่าเราโมโห

แป๊บเดียวก็หาย หรือรู้สึกว่าเศร้าอยู่นิดๆ เดี๋ยวก็
หาย นี่คือผลการปฏิบัติน่าชื่นใจ เมื่อเราเห็นว่า
กิเลสน้อยลง เมื่อเราเห็นคุณงามความดีปรากฏ
มีอะไรเกิดขึ้น เราก็ตอบสนอง เราแสดงออกมา
ด้วยความเมตตากรุณา โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
เป็นเองเป็นอัตโนมัติของจิตใจที่รับการฝึกอบรม
ที่ดีแล้ว เราก็ควรจะอนุโมทนาในความดีนั้น
คือไม่ใช่การถือว่าตัวเราดี แต่เราอนุโมทนา
ในความดีทปี่ รากฏตามเหตุตามปัจจัย เมือ่ ความดี
ปรากฏ เราไม่ตอ้ งหลงว่าเราเก่ง หรือว่าพระพุทธเจ้า
ท่านสอนเก่งนะ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ถ้าท�ำ
อย่างนี้ๆ ผลดีงามก็จะเกิดอย่างนี้ๆ เป็นไปตามที่
พระองค์ตรัสไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ความเชื่อ
ความศรัทธาเลื่อมใส ในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการกระท�ำ  จาก
การสังเกตผลของการกระท�ำ โดยดูความรูส้ กึ ของ
ตัวเอง และการสังเกต มันเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
เช่น นิสัยไม่ดีต่างๆ ที่ว่าเราเลิกไม่ได้ เมื่อนิสัยนั้น
ปรากฏ ให้ดูความรู้สึกของตัวเองตรงนั้นให้ดี ให้
ละเอียดถี่ถ้วน จะค้นพบว่ามันก็ทุกข์เหมือนกัน
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เมื่ อ เป็ น อย่ า งนี้ เราจะเข้ า ใจค�ำ สอนของ
โบราณว่า จิตใสเป็นบุญ จิตขุ่นเป็นบาป พอเรา
เห็น พอเราสัมผัสอาการใส พอเราสัมผัสอาการ
ขุ่น ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็เพิ่มขึ้น อยู่ตรงรู้
ตรงดู เราโชคดีที่เรามีพระพุทธองค์เป็นบรมครู
เป็นแพทย์ เป็นหมอ เป็นผู้รักษาโรคทางจิตใจ
อย่างดีเยี่ยม เรามีพระสงฆ์สาวกตั้งแต่สมัยพุทธ
กาล จนถึงทุกวันนี้เป็นพยาน เป็นผู้ขยายความ
เป็นตัวอย่าง เป็นผู้ที่ให้ก�ำลังใจ เราเป็นผู้มีโชค
มีลาภ เพราะเราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ เมื่อเรา
มีฐานที่ดีแล้ว ต้องสานต่อให้มันดียิ่งๆ ขึ้นไป
เพื่อเราจะได้สบายใจว่า ไม่ได้เสียโอกาสที่ได้เกิด
เป็นชาวพุทธในประเทศไทย
วั น นี้ อ าตมาก็ ไ ด้ แ สดงธรรม ในโอกาสที่
พวกเราได้ ม าประชุ ม กั น เพื่ อ ฉลองวั น ประสู ติ
พระพุทธเจ้า วันตรัสรูพ้ ระพุทธเจ้า และการระลึก
ถึงวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พอสมควร
สิ่ ง ที่ เ คยนึ ก ว่ า สุ ข สบายก็ เ ป็ น แค่ ค วามงมงาย แก่เวลา เอวัง
เพราะคนอืน่ เขาว่ามันดี  คนอืน่ เขามองว่ามันเจริญ
ที่มา : ธรรมเทศนา เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา
ณ อาศรมชนะมาร ปากช่อง นครราชสีมา
แต่เราไม่เคยได้ดคู วามจริงทีป่ รากฏ ก็ดคู วามรูส้ กึ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
ในเวลานั้น มันก็แค่นั้นแหละ หรือมันจะรู้สึกว่า
น่ากลัวด้วยซ�้ำไป
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับ
ย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง
ฉะนั้น ทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลง จะเกิด
www.watchakdaeng.com,
ขึน้ ได้ เมือ่ เราเฝ้าสังเกตกายกับใจของตัวเอง กายก็
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
จะสอนเราอยูต่ ลอดเวลา ใจก็จะสอนเราอยูต่ ลอด
www.kanlayanatam.com,
เวลา จะเรียนรู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ในเรื่อง
Line Official id : @kanlayanatam และ
Facebook Page : Kanlayanatam
ความเจริญ ในเรื่องความเสื่อม ในเรื่องกฎแห่ง
กรรม ด้วยการสังเกต การสังเกตกาย การสังเกต
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
วาจา การสังเกตใจของตน ไม่เหลือวิสัยเลย ตั้ง
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
ค�ำถามว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้าง ตอนนี้เป็นอย่างไร
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
อย่าตอบง่ายๆ ให้ดูตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้า
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
ดูความผิดปกติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ให้ดูใจอย่าง
๔. คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
๕. คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว
ละเอียด แต่ไม่ด่วนสรุป
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แง่คิด

ธรรมกถา

วันวิสาขบูชา

เราก็ทราบกันดีแล้วว่า วันวิสาขบูชา เป็น
วันส�ำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา ในพุทธศาสนา
แบบบ้านเรา วันส�ำคัญมีอยู่ ๓ วัน วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา แต่ละวัน
ก็เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
พระพุทธองค์
มีบางท่านแยกความแตกต่างระหว่าง  ๓  วัน
ไว้คือ วันมาฆบูชา ท่านก็เรียกว่า “วันพระสงฆ์”  
วันวิสาขบูชาก็เรียก “วันพระพุทธ” วันอาสาฬหบูชา
ก็เรียก “วันพระธรรม” ที่เรียกวันมาฆบูชาว่า
วันพระสงฆ์ ก็เพราะว่า มีพระอรหันต์ ๑๒๕๐ รูป  
มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย หลังจากที่
ผ่านพ้นพรรษาแรกไป วันพระพุทธใช้เรียกวัน
วิสาขบูชา ก็เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูต  ิ

พระไพศาล วิสาโล

ตรัสรู้ ปรินิพพาน ส่วนวันอาสาฬหบูชา เรียกว่า
วันพระธรรม ก็เพราะว่าเป็นวันทีพ่ ระองค์ได้แสดง
ปฐมเทศนา หรือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ในบรรดา ๓ วัน วันวิสาขบูชา ถือว่าส�ำคัญ
ที่สุด วันวิสาขบูชา ที่เรียกว่าเป็นวันพระพุทธ
ทีจ่ ริงแล้วก็มขี อ้ ธรรมให้เราได้พจิ ารณา จะเรียกว่า
เป็นวันทีส่ อื่ ถึงพระธรรมได้ไม่นอ้ ยทีเดียว ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่วันพระพุทธเท่านั้น และการที่วันประสูติ
กับวันปรินิพพาน เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ ขึ้น
๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ ก็เหมือนกับจะเตือนใจให้เรา
ระลึกว่า เกิดกับตายเป็นของคู่กัน คนเราเมื่อเกิด
มาแล้ว ก็หนีความตายไปไม่พ้น อันนี้ก็เป็นความ
จริงที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม

40

๓๖

เวลาเราฉลองวันเกิดกัน กี่คนที่จะนึกได้ว่า
สักวันหนึ่งเราต้องตาย ขณะที่เราดีใจที่ได้ฉลอง
วันเกิด เราเฉลียวใจบ้างหรือเปล่าว่า เมื่อวันตาย
มาถึง ความดีใจก็จะกลายเป็นความเศร้าโศก
เสียใจ แต่ถ้าหากเราตระหนักว่า เกิดกับตาย
เป็นของคูก่ ัน การระลึกเช่นนี้ ก็ชว่ ยให้เรายอมรับ
ความตายได้ง่ายขึ้น เพราะว่าการระลึกถึงความ
ตายอยู่เสมอ ก็ท�ำให้เราคุ้นชินกับความตาย กลัว
ความตายน้อยลง วันวิสาขบูชาอย่างน้อยก็ควร
เตือนใจให้เราได้ตระหนักถึงความจริงทีว่ า่   เกิดมา
แล้วก็ต้องตาย เกิดกับตายเป็นของคู่กัน แม้แต่
พระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง เป็ น มหาบุ รุ ษ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์
ปาฏิหาริย์มากมาย ทรงถึงพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ ก็ยังหนีไม่พ้นความตาย และก่อนที่จะ
ตาย ก็ต้องเจอกับความเสื่อม ความชรา
มีสมัยหนึ่งพระอานนท์ เมื่อได้มานวดเฟ้น
อุปฏั ฐากพระพุทธองค์ ก็แปลกใจ ถึงกับอุทานขึน้
มาว่า “ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่า พระพุทธองค์
ซึ่งทรงเคยมีพระฉวีวรรณหรือผิวพรรณที่งดงาม  
มาบัดนีไ้ ม่บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องเสียแล้ว มหาปุรสิ ลักษณะ
ที่ทรงถึงพร้อม ๓๒ ประการ มาตอนนี้กลับมี
อวัยวะเหีย่ วย่น ร่างกายก็คอ้ มไปข้างหน้า คือ เดิน
ไม่ตรงแล้ว อินทรีย์ทั้ง  ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ของพระองค์กแ็ ปรผัน แปรปรวนไป” อันนีเ้ ป็นค�ำ

พรรณนาของพระอานนท์ที่กล่าวถึงพระวรกาย
ของพระพุทธเจ้า ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยมีผวิ พรรณผ่องใส
เดินตัวตรง แต่วา่ เมือ่ อายุถงึ วัย ๘๐ ใกล้ปรินพิ พาน
ก็แปรเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ นีข่ นาดพระพุทธเจ้านะ
ก็ยงั หนีไม่พน้ ความชราภาพ และในทีส่ ดุ ก็คอื ความ
ตาย แล้วเราซึ่งเป็นปุถุชน จะหนีความจริงข้อนี้
ไปได้อย่างไร
วันวิสาขบูชาก็เตือนใจให้เราระลึกถึงสัจธรรม  
ที่เราทุกคนต้องประสบ เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตาย
ในระหว่างนั้นก็ต้องเจอกับความทุกข์ ความแก่  
ความชรา ความเจ็บป่วย ความพลัดพรากสูญเสีย
ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทงั้ สิน้ แต่วา่ การทีพ่ ระ
พุทธเจ้าตรัสรู้ โดยมีวันวิสาขบูชาเป็นที่ระลึก
นึกถึง ก็ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะแม้ว่าคนเราจะ
ประสบกับความทุกข์ แต่ว่าสามารถจะเป็นอิสระ
จากความทุกข์ เป็นอิสระจากความแก่ ความชรา
ความเจ็บป่วย และความตายได้ การตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าเป็นเครือ่ งยืนยันว่า มนุษย์เราสามารถ
จะค้นพบทางออกจากทุกข์ได้ และนี่ก็ควรจะ
เป็นจุดมุ่งหมายหรือปณิธาน (ความปรารถนา)
ของพวกเราชาวพุทธ
อันนีก้ เ็ ป็นแก่นธรรมอย่างหนึง่ ทีพ่ วกเราควร
ได้ตระหนัก เมื่อระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินพิ พาน ของพระพุทธเจ้า บางครัง้ วันวิสาขบูชา
ในความเข้าใจของคนทัว่ ไป ก็เป็นเพียงแต่วนั ส�ำคัญ
วันหนึ่งในพุทธศาสนา เป็นวันที่ควรแก่การไปท�ำ
บุญ เข้าวัดฟังธรรม หรือเวียนเทียน ก็เข้าใจแต่
เพียงเท่านั้น แต่ที่จริง ถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าวัด
ฟังธรรม ใส่บาตร หรือ เวียนเทียน แต่ถ้าเรา
พิจารณาถึงข้อธรรมจากวันวิสาขบูชา จากเหตุ
การณ์ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นใน
วันเดียวกัน คือ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ เราก็จะได้
ประโยชน์กับการด�ำเนินชีวิต
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ที่พูดมานี้เป็นตัวอย่างว่า  วันวิสาขบูชาไม่ใช่
เป็นแค่วันพระพุทธ ยังสามารถจะเป็นวันพระ
ธรรมได้ด้วย เพราะว่าในด้านหนึ่งก็เตือนใจให้
ระลึกถึงสัจธรรมความจริง เรือ่ ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ทีท่ กุ คนต้องประสบ แต่ขณะเดียวกันก็แสดงให้เรา
เห็นถึงจุดมุง่ หมายของชีวติ ทีเ่ ราพึงมี  คอื การพัฒนา
ตน พัฒนาจิตใจ เพื่อออกจากทุกข์ จุดมุ่งหมาย
ของชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างก็คือ  
การบ�ำเพ็ญเพียรเพือ่ จะเข้าถึงพระนิพพาน หลุดพ้น
จากวัฏสงสาร อันนี้ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ชาว
พุทธเราควรจะมี แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้
ตระหนักถึงข้อนี้เท่าไหร่ จุดมุ่งหมายก็มักจะหนี
ไม่พ้นเรื่องความร�่ำรวย ความมั่งมี ความส�ำเร็จ
ทางโลก ความมีอำ� นาจวาสนาบารมี ซึง่ ก็เท่ากับว่า
ยังคงพาตนให้หมุนวนจมอยู่ในความทุกข์ แม้ว่า
จะประสบความส�ำเร็จอย่างที่ตั้งจิตเอาไว้ ที่ตั้ง
ความมุ่งหมายเอาไว้ แต่ก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้น
อยู่ดี เพราะว่าสิ่งที่แสวงหาแม้จะครอบครองได้  
แต่มนั ก็เป็นความส�ำเร็จชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวเท่านัน้ เอง
หากแต่มผี คู้ นส่วนใหญ่ไม่ตระหนักความจริง
อันนี้ ไปคิดว่ามันเป็นความส�ำเร็จ เป็นจุดมุง่ หมาย
ทีถ่ า้ ไปถึงได้แล้วคงจะมีความสุข แต่มนั เจือไปด้วย
ความทุกข์อย่างยิง่ มันทุกข์ตงั้ แต่คดิ แล้วล่ะ พอคิด
แล้วก็อยาก พออยากแล้วจิตใจก็รุ่มร้อนด้วย
อ�ำนาจของตัณหา ยิง่ เกิดการดิน้ รนทีจ่ ะให้ได้อย่าง
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ที่ต้องการ ก็หมายถึงการต้องต่อสู้แย่งชิงกับผู้อื่น  
บางทีไม่ได้แย่งชิงกับใคร แย่งชิงกับพีน่ อ้ ง ยิง่ พ่อแม่
มีมรดกมากมาย อย่างนี้พ่ีน้องก็ทะเลาะกันเอง
เพื่อจะได้มรดก ทะเลาะกันไม่พอ บางทีถึงกับ
วางแผนก�ำจัด ไม่ได้ก�ำจัดเฉพาะพี่น้องเพื่อจะได้
มรดกคนเดียว ความอยากได้มรดกไวๆ ก็อาจถึง
ขั้นวางแผนฆ่าพ่อแม่ด้วย อย่างที่เป็นข่าว
นักศึกษาจ้างคนไปฆ่าพ่อแม่และพี่ชาย เพื่อ
ตัวเองจะได้มรดกจากพ่อแม่เพียงผู้เดียว สุดท้าย
ก็ลงเอยด้วยการติดคุกติดตะราง เผลอๆ อาจจะ
โดนประหารชีวติ ด้วย นีเ่ ป็นทุกข์แท้ๆ เลยนะ ทุกข์
ตั้งแต่เริ่มคิดแล้วล่ะ แล้วก็แม้จะส�ำเร็จก็หาความ
สุข ความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้ นับประสาอะไร
กับความล้มเหลว ถ้าผู้คนถือเอาความมั่งมี ความ
ร�ำ่ รวย เป็นจุดมุง่ หมายของชีวติ บางทีมนั ก็ลงเอย
แบบนี้ ลงเอยด้วยการท�ำความชั่ว หรือถึงแม้จะ
หลีกหนีความชัว่ ได้ ก็ยงั หนีความทุกข์ไม่พน้ ทุกข์
เพราะไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือทุกข์เพราะต้อง
คอยหวงแหน ต้องคอยรักษาเอาไว้ ไม่ให้สูญเสีย  
ไม่ให้ใครแย่งชิงเอาไป แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งสูญเสียอยู่
วันยังค�่ำ
บางทีกโ็ ดนน�ำ้ ท่วมพัดพาไป อย่างเหตุการณ์
เมื่อ ๓ ปีที่แล้ว บางทีก็ถูกโกง บางครั้งเหตุการณ์
บ้านเมืองแปรผัน ค่าเงินตก ราคาทรัพย์สินก็
ลดฮวบ หุ้นก็ตก ก็เศร้าโศกเสียใจ ฉะนั้น ถ้าเรา
เอาสิง่ เหล่านีเ้ ป็นจุดมุง่ หมายของชีวติ แล้ว ก็จะหา
ความสุขได้ยาก ยังหมุนวนอยู่ในความทุกข์ การ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท�ำให้เราพบความจริงว่า  
เงินทอง ชื่อเสียง วัตถุ สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่สรณะของ
ชีวิต มันมีสิ่งหนึ่งที่ประเสริฐกว่า เพราะว่าสิ่ง
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยง  
อนิจจัง แฝงไปด้วยทุกข์อยูต่ ลอดเวลา แล้วก็ไม่ใช่
ตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้
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การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท�ำให้มนุษย์ได้
ตาสว่าง และเห็นว่า ความสุขทีแ่ ท้หรือจุดมุง่ หมาย
ของชีวิตอันประเสริฐนั้นอยู่ที่ไหน ในวันที่พระ
พุทธเจ้าจะตรัสรู้ อาจจะเรียกว่าคืนก่อนที่พระ
พุ ท ธเจ้ า จะตรั ส รู ้ พระองค์ มี สุ บิ น นิ มิ ต อยู ่ ๕
ประการ สุบินนิมิต คือ ความฝัน ข้อที่ ๕ น่าสนใจ
คือ พระองค์ฝันว่ามีภูเขาลูกใหญ่ ภูเขาลูกนี้ ล้วน
แต่เป็นกองคูถทัง้ สิน้ กองคูถ ก็คอื อุจจาระนัน่ เอง
ลองจินตนาการว่า ฝันเห็นอุจจาระกองใหญ่ท่วม
เป็นภูเขา แล้วพระองค์ก็เดินอยู่บนภูเขาลูกนี้ แต่
ว่าไม่แปดเปื้อนเลย คูถหรืออุจจาระนั้นไม่แปด
เปื้อนพระองค์เลย ไม่ว่าพระองค์จะเดินขึ้นหรือ
เดินลง คนธรรมดาเวลาฝันถึงกองคูถกองอุจจาระ
คงคิดว่าเป็นฝันร้าย ฝันไม่ดี แต่ว่าสุบินนิมิตที่ว่า
มานีเ้ ป็นฝันดีนะ แปลว่าพระองค์จะตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะว่า การที่คูถ (อุจจาระ)
ไม่แปดเปือ้ นพระองค์  ทัง้ ๆ ทีเ่ ดินย�ำ่ ลงไปบนภูเขา
ลูกนั้น ก็แสดงว่ากามสุข หรือว่าโลกธรรม จะไม่
แปดเปือ้ นพระองค์  กค็ อื เป็นอิสระ  อนั นีค้ อื คุณสมบัติ

ของผูท้ เี่ ข้าถึงธรรม จิตก็หลุดพ้น โลกธรรมไม่อาจ
ครอบง�ำ  ท�ำให้จิตใจเป็นทาส หรือว่าชักน�ำให้
อยู่ในความทุกข์ได้ ฉะนั้น ถ้าเราสามารถที่จะ
บ�ำเพ็ญเพียร โดยเอาการตรัสรู้ของพระองค์เป็น
แนวทาง ถือเอาการค้นพบพระธรรมของพระองค์
เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต ก็จะท�ำให้จิตใจของเรา
เกิดความตั้งมั่น
ในวันที่พระองค์จะตรัสรู้ เราก็คงทราบดี  
พระองค์ตรัสรู้ในยาม ๓ ก็คือ ช่วงเวลาระหว่าง
ตี ๒ – ๖ โมงเช้า แต่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ พระ
องค์ก็ได้ท�ำความเพียรด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน
พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะ ใช้เวลาถึง ๖ ปี
ในการท�ำความเพียร ไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่ใน
คืนทีพ่ ระองค์จะตรัสรูน้ นั้ พระองค์ตงั้ จิตอธิษฐาน
ไม่ได้ขอ อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอให้ส�ำเร็จ ไม่ได้
ขอเทวดา ไม่ได้ขอใครเลย แต่อธิษฐานหมายถึง
ความตั้งจิตมั่น ตั้งจิตแน่วแน่ในการจะท�ำสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ในคืนนั้น ก่อนที่จะบ�ำเพ็ญสมาธิภาวนา
พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานว่า “แม้เลือดและเนื้อ
ในสรีระของเราจะเหือดแห้ง คงเหลือแต่หนัง
เอ็น และกระดูก ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้”
อันนีเ้ ป็นความตัง้ มัน่ ของพระพุทธองค์ ซึง่ ท�ำ
ให้คืนนั้นพระองค์สามารถที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ในทีส่ ดุ ค�ำอธิษฐานของพระองค์นี้
เราควรจะน้อมใจพิจารณา เพราะว่าในการท�ำความ
เพียร แม้เราจะปรารถนาดีอย่างไร มันก็มอี ปุ สรรค
มีบางคน ที่จริงก็หลายคนทีเดียวนะ มาบวชด้วย
ความตัง้ มัน่ ว่าจะปฏิบตั ธิ รรมให้เข้าถึงพระนิพพาน
แต่พอบวชได้แค่ปีเดียว หรือบางคนบวช ๓ ปี
ยังไม่บรรลุ ไม่เห็นอะไรเลย ก็ท้อแท้ใจเสียแล้ว
สึกหาลาเพศไป  แบบนีเ้ รียกว่า  ไม่ได้ตงั้ จิตอธิษฐาน
อย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงท�ำเป็นแบบอย่าง

๓๖

พวกเรา แม้วา่ จะมีจดุ มุง่ หมายของชีวติ ทีจ่ ะ
มุ่งหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ว่า... ก็ต้องมีความ
เด็ดเดี่ยว แน่วแน่ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆ
และค�ำอธิษฐานของพระพุทธเจ้าในเย็นนัน้ ให้เรา
นึกถึงอยู่เสมอ เพื่อว่าจะท�ำให้เกิดความเด็ดเดี่ยว  
แน่วแน่  ในการบ�ำเพ็ญธรรม  อย่าย่อท้อต่ออุปสรรค
ง่ายๆ ที่จริงในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ก็มี
ธรรมะส�ำคัญอีกข้อหนึง่ ทีเ่ ราต้องระลึกนึกถึงเสมอ
ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะปรินพิ พาน พระองค์กแ็ สดง
โอวาทครั้งสุดท้าย เป็นปัจฉิมโอวาทว่า “ท่านทั้ง
หลาย จงท�ำความเพียรให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่
ประมาทเถิด” หรือ “ท่านทั้งหลาย จงท�ำความ
ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”
นี้เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
ที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทขึ้น หลายคนก็รู้
ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันนี้ แต่อาจจะลืม
ไปว่า พระองค์ได้มอบมรดกธรรมให้กับชาวพุทธ
อย่างไรบ้าง มรดกของพระพุทธเจ้ามีสนั้ ๆ เท่านัน้
ก็คือ ทรงเตือน ย�้ำ  ให้เราตระหนักว่า ต้องท�ำ
ความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อม เพราะอะไร.. เพราะ
ว่าสังขารไม่เทีย่ ง วยธัมมา สังขารา สังขารทัง้ หลาย
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เพียงแค่นี้ก็เป็นเหตุ
ผลเพียงพอ ที่เราจะต้องบ�ำเพ็ญเพียร ด้วยความ
ไม่ประมาท ทีจ่ ริงความไม่ประมาทนัน่ แหละ ทีจ่ ะ
กระตุน้ ให้เราเกิดความเพียรขึน้ มา ในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์
นี้แหละคือสาระในทางธรรม ที่เราควรจะ
ระลึกนึกถึง หรือน้อมน�ำไปเป็นเครื่องเตือนใจอยู่
เสมอ  ระลึกถึงความจริงของชีวติ ว่า  เรามีความตาย
เป็นที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ในการมีชีวิตอยู่ ก็ควร
ตัง้ จุดมุง่ หมายของชีวติ ให้เป็นไปในทางทีป่ ระเสริฐ  
เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่จริงสิ่ง
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีมากมาย แต่หัวใจส�ำคัญ
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ก็คือ การตรัสรู้เรื่องอริยสัจ ๔ พระพุทธเจ้าได้
ตรัสเล่าเองว่า พระองค์ทรงพบ หรือว่ามีญาณ
บังเกิดกับพระองค์เป็นล�ำดับ
ยาม ๑ คือ ตั้งแต่ ๖ โมงเย็น – ๔ ทุ่ม ทรง
บังเกิด “บุพเพนิวาสานุสสติญาณ” แปลง่ายๆ ว่า
“การระลึกชาติได้” อันนีแ้ ปลแบบภาษาชาวบ้าน
แต่ว่าการแปลแบบนี้ อาจท�ำให้เข้าใจผิดว่า มี
ตัวตนเกิดขึ้นชาติแล้วชาติเล่า เวียนเกิดเวียนตาย
แต่ที่จริง ญาณนี้หมายความว่า ญาณระลึกได้ถึง
ขันธ์ทเี่ คยอาศัย บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ การ
ระลึกได้ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยในอดีต ไม่ใช่เคยเกิด
เป็นโน่นเป็นนี  ่ เป็นคนนัน้ คนนี   ้ ทา่ นใช้คำ� ว่า  “ ขันธ์”
ไม่ใช่ “คน” แต่ระลึกได้ถงึ ขันธ์ทเี่ คยอาศัยในอดีต

ยาม ๒ คือ ๔ ทุ่ม – ตี ๒ พระองค์ก็บังเกิด
ญาณที่เรียกว่า “จุตูปปาตญาณ” คือ การเห็นถึง
การดับและการเกิดของสัตว์ทงั้ หลาย อันนีเ้ รียกว่า
เกิด “ทิพยจักษุ” ก็ว่าได้
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ยาม ๓ คือ ยามสุดท้าย ตี ๒ – ๖ โมงเช้า  
ญาณส�ำคัญทีเ่ กิดคือ “อาสวักขยญาณ” คือ ญาณ
ทีท่ ำ� ให้หลุดพ้นจากอาสวะ อาสวะคือกิเลสนัน่ เอง  
ทีห่ ลุดพ้นเพราะอะไร ก็เพราะเห็นความจริง ทีเ่ รา
เรียกง่ายๆ ว่า อริยสัจ ๔ รู้ว่า ทุกข์คืออะไร ทุกข์
เกิดจากอะไร และทุกข์จะดับไปเพราะอะไร และ
หนทางในการดั บ ทุ ก ข์ แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว สิ่ ง ที่
พระองค์ รู ้ ก็ คื อ “ปฏิ จ จสมุ ป บาท” นั่ น เอง
พระองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาท พูดง่ายๆ
ก็คอื กระบวนการเกิดทุกข์วา่ .... ทุกข์นนั้ เกิดขึน้ มา
อย่างไร มี ๑๒ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ อวิชชา สังขาร  
วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ แล้วค่อย
เกิดทุกข์ขึ้นมา ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
พระองค์พิจารณากระบวนการเกิดทุกข์ ว่า
ทุกข์เกิดจากอะไร ก็เห็นเป็นขั้นตอน อันนี้เรียก
ว่า  “สมุทัย” และพระองค์ก็พบต่อไปว่า ทุกข์จะ
ดับไปเพราะอะไร ก็เริ่มต้นตั้งแต่
อวิชชาดับ
สังขารดับ
วิญญาณดับ นามรูปดับ
สฬายตนะดับ ผัสสะดับ

เวทนาดับ ก็ท�ำให้ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ  
ชรา มรณะ ดับไปด้วย นี่เรียกว่าเห็นกระบวน
การดับทุกข์ และจะท�ำให้กระบวนการดับทุกข์
เกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องเจริญมรรคมีองค์ ๘
อันนี้คือสัจธรรมความจริง ที่หากเราศึกษา
เพิ่มเติมก็ควรจะเข้าใจ เพราะว่าแม้เราตั้งใจว่า
เราจะบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อการดับทุกข์ แต่ถ้าเราไม่รู้
วิธีการ ไม่รู้กระบวนการ มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ วัน
วิสาขบูชามีสาระในทางธรรมมากมายที่จะศึกษา  
ขอฝากเอาไว้ให้พวกเราได้ระลึกนึกถึง แล้วน�ำไป
ศึกษาพิจารณา แล้วก็พากันตั้งใจปฏิบัติ
ที่มา : แสดงธรรมที่วัดป่าสุคะโต วันวิสาขบูชา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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กวีนิพนธ์
ปปัญจา

วิสาขะร�ำลึก
ในคนร้อย อาจจะหา กล้าได้หนึ่ง ในพันจึง จะพบปราชญ์ ชาติสักหน
ในแสนคน อาจมีจริง สักหนึ่งคน ผู้สละได้ทุกอย่างแม้ตน จะค้นเอาจากเท่าใด ?
ปปัญจา
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ถ�้ำหลงคุหัฎฐกสูตร

ปั ญญาภิวัฒน์

ฉบั บ นี้ ขอน� ำ ท่ า นผู ้ อ ่ า นมารู ้ จั ก กั บ ถ�้ ำ
ในความหมายของพระพุทธเจ้ากัน พระพุทธองค์
ได้ตรัสไว้ในพระสูตรชือ่ คุหฏั ฐกะ ซึง่ มาจากศัพท์
คุหะ ซึง่ แปลว่า ถ�ำ 
้ โดย คุห ธาตุ ซึง่ แปลว่า ปกปิด
(ศัพท์ ที่มาจากธาตุเดียวกันนี้ เช่น คุยหะ ซึ่งแปล
ว่า ความลับ ของลับ อวัยวะเพศ) บวกกับ อฏฺฐก
ซึ่งแปลว่า หมวดแปด คือในหนึ่งสูตรมีแปดคาถา
อั น เป็ น พระสู ต รที่ ส องใน อั ฏ ฐกวรรค สุ ต ตนิบาต ขุททกนิกาย คาถาที่ ๗๗๙ - ๗๘๖ นับเป็น
พระสูตรรุ่นแรกๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้พระ
ภิกษุใช้ท่องจ�ำ ขบคิด ศึกษาเล่าเรียนกัน ที่ทราบ
ดังนีเ้่ พราะพระสารีบตุ รเถระได้อธิบายขยายความ
(นิเทศ) ไว้ด้วย ซึ่ีงค�ำอธิบายเหล่านี้ก็จัดรวมอยู่
ในชัน้ เดียวกันกับพระไตรปิฎกเหมือนกัน แสดงว่า
ส�ำนวนพระสูตรในอัฏฐกวรรคนีเ้ ก่าแก่มาก ความ
หมายก็ลุ่มลึกมากเช่นเดียวกัน ลองมาศึกษากันดู

ธีรปํญโญ

คูหา (ถ�้ำ) พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ากาย
เพราะเป็นที่อยู่ของกิเลสร้าย มีราคะ เป็นต้น
เหมื อ นกั บ ถ�้ ำ  เป็ น ที่ อ ยู ่ ข องสั ต ว์ ร ้ า ย มี เ สื อ
เป็นต้น และเป็นที่ถูกปกปิดไว้ เช่นประโยคใน
คาถาธรรมบทที่ว่า ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คุหาสยํ
(จิตนี้) ท่องไปไกล เที่ยวไปผู้เดียว ไม่มีสรีระ
ซ่อนไว้ในคูหา (ถ�้ำ) พูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า กาย
เปรียบเหมือนถ�ำ  
้ เพราะเป็นทีซ่ อ่ นของจิตนีน้ นั่ เอง

๓๖

ค�ำว่า กาย มาจาก กุ + อาย
กุ คือค�ำย่อของ กุจฉิต แปลว่า น่ารังเกียจ
อาย แปลว่า ที่มาเป็นไป
กาย คือ ที่มาเป็นไปของความน่ารังเกียจ
ทั้งหลาย มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น
ไวพจน์ของค�ำว่า กาย ที่มีใช้ในภาษาบาลี คือ
เทหะ (เพราะกรรมและกิเลสสัง่ สมก่อขึน้ แล้ว
หรือเพราะเป็นที่ก่อของกุศลและอกุศล - ทิห
ธาตุ ในความก่อ สั่งสม เจริญ ขยายออก หรือ
เพราะถูกแผดเผาด้วยราคะเป็นต้น - ทห ธาตุ ใน
ความเร่าร้อน เผาไหม้) สันเทหะ (เพราะเป็นที่ตั้ง
แห่งความมัวเมา การเพิม่ ความสงสัยให้กบั ตัวเอง
ค�ำว่า สนเท่ห์ ในภาษาไทย ที่แปลว่า ฉงน สงสัย
ก็เป็นศัพท์เดียวกัน) นาวา (เรือ เพราะแล่นไปใน
สังสารวัฏ) รถ (เพราะมีอิริยาบถ) ธง (เพราะ
ปรากฏชัด) จอมปลวก (เพราะเป็นที่อยู่ของหมู่
กิมชิ าติ คือหนอนต่างๆ เป็นต้น) นคร (เพราะเป็น
ที่ท่องเที่ยวไปของสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ) รัง
(เพราะเป็นรังของโรค) กุฏิ (กระท่อมเพราะเป็นที่
อาศัยของปฏิสนธิ) หม้อน�ำ้ (เพราะแตกท�ำลายได้)
หัวฝี (เพราะต้องเปือ่ ยเน่า) โรค ลูกศร (เพราะถูก
เสียดแทงอยูเ่ สมอ) มีขอ้ น่าสังเกตว่า วลีธรรมทีเ่ รา
น�ำมากล่าวกันบ่อยๆ ว่า ความไม่มโี รคเป็นลาภอัน
ประเสริฐนั้น ไม่ใช่หมายถึงร่างกายที่ไม่มีโรคแล้ว
จะเป็นลาภอันประเสริฐ อย่างที่พวกเราส่วนใหญ่
เข้าใจกัน แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อันที่จริง กายนี้
แหละคือโรค คือหัวฝี คือลูกศร คือความล�ำบาก
ความไม่มีโรคในที่นี้จึงหมายถึงพระนิพพาน
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง พระนิพพานเป็น
สุขอย่างยิ่ง นี้เป็นพระด�ำรัสของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต ทีเ่ ราควรจะเข้าใจอรรถะ
ให้ถูกต้อง ตามจุดประสงค์เดิมของพระองค์
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สรุปความโดยย่อของพระสูตรนี้ เริ่มคาถา
แรก ตรัสเรื่องกามตัณหา อันเป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ คาถาต่อไป พูดลึกลงไปถึงภวตัณหา
นรชนส่วนมากประกอบด้วยความเคยชินในการ
ยึดเอาสิ่งต่างๆ ว่า “เป็นของเรา” เหมือนฝูงปลา
ยื้อแย่งกันในหนองน�้ำที่ก�ำลังแห้ง การจะเป็น
อิสระได้ ต้องเลิกยึดมั่นว่า สิ่งต่างๆ เป็นของเรา
และถอนความยึดมั่นในภพ การหลุดพ้นจะเกิด
ได้จากการทีม่ ปี ญ
ั ญาเห็นกระบวนการยึดมัน่ ทีก่ อ่
ตัวขึน้ เมือ่ เข้าใจผัสสะอย่างชัดแจ้งก็จะเป็นอิสระ
จากตัณหา เมือ่ เข้าใจสัญญาอย่างชัดแจ้งก็จะข้าม
โอฆะ คือ ห้วงน�ำ้ ใหญ่อนั นีอ้ อกไปสูภ่ ายนอกถ�ำ้ ได้
มาดูตัวคาถาพระสูตรพร้อมค�ำแปลกันเลย
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๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

๓๖

คุหฏฺฐกสุตฺตํ
สัตโต คุหายัง พะหุนาภิฉันโน ติฏฐัง นะโร โมหะนัส๎มิง ปะคาฬ๎โห
ทูเร วิเวกา หิ ตะถาวิโธ โส
กามา หิ โลเก นะ หิ สุปปะหายา.
อิจฉานิทานา ภะวะสาตะพัทธา
เต ทุปปะมุญจา นะ หิ อัญญะโมกขา
ปัจฉา ปุเร วาปิ อะเปกขะมานา
อิเมวะ กาเม ปุริเมวะ ชัปปัง.
กาเมสุ คิทธา ปะสุตา ปะมูฬ๎หา
อะวะทานิยา เต วิสะเม นิวิฏฐา
ทุกขูปะนีตา ปะริเทวะยันติ
กิงสู ภะวิสสามะ อิโต จุตาเส.
ตัส๎มา  หิ สิกเขถะ อิเธวะ ชันตุ
ยัง กิญจิ ชัญญา วิสะมันติ โลเก
นะ ตัสสะ เหตู วิสะมัง จะเรยยะ
อัปปัญหิทัง ชีวิตะมาหุ ธีรา.
ปัสสามิ โลเก ปะริผันทะมานัง
ปะชัง อิมัง ตัณฺหะคะตัง ภะเวสุ
หีนา นะรา มัจจุมุเข ละปันติ
อะวีตะตัณฺหาเส ภะวาภะเวสุ.
มะมายิเต ปัสสะถะ ผันทะมาเน
มัจเฉวะ อัปโปทะเก ขีณะโสเต
เอตัมปิ ทิส๎วา อะมะโม จะเรยยะ
ภะเวสุ อาสัตติมะกุพพะมาโน.
อุโภสุ อันเตสุ วิเนยยะ ฉันทัง
ผัสสัง ปะริญญายะ อะนานุคิทโธ
ยะทัตตะคะระหี ตะทะกุพพะมาโน
นะ ลิปปะตี ทิฏฐะสุเตสุ ธีโร.
สัญญัง ปะริญญา วิตะเรยยะ โอฆัง
ปะริคคะเหสุ มุนิ โนปะลิตโต
อัพพูฬ๎หะสัลโล จะระมัปปะมัตโต
นาสีสะตี โลกะมิมัง ปะรัญจาติ.

๓๖
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๒. คุหัฏฐกสูตร
ว่าด้วยผู้ข้องอยู่ในถ�้ำ
[๑] นรชนผู้ข้องอยู่ในถ�้ำ  (คือกาย) ถูกกิเลสมาก
หลายปิดบังไว้
เมื่อด�ำรงตนอยู่ (อย่างนี้) ก็จมลงในเหตุให้
ลุ่มหลง๑
ผู้เป็นเช่นนั้นแล ย่อมอยู่ไกลจากวิเวก
เพราะกามทั้งหลายในโลก ไม่เป็นของที่ละได้
โดยง่ายเลย
[๒] มีความปรารถนาเป็นต้นเหตุ
ติดพันอยู่กับความพอใจในภพ
กามจึงเปลื้องออกได้ยาก (และ)
คนอื่นก็ไม่สามารถเปลื้องออกให้ได้
มุ่งหวัง (กาม) ในกาลภายหลัง (อนาคต) หรือใน
กาลก่อน (อดีต) พร�่ำเพ้อถึงกามเหล่านี้ และกาม
ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
[๓] สัตว์เหล่านั้นยินดี เมื่อยินดีก็ขวนขวาย
แล้วก็ลุ่มหลงในกามทั้งหลาย
ตระหนี่ ไม่เชื่อถ้อยค�ำของพระพุทธเจ้า
ตั้งอยู่ในกรรมที่ไม่เสมอ๒
ประสบมรณทุกข์ในกาลสุดท้ายแล้ว
จึงคร�่ำครวญอยู่ว่า
“เราจุติจากภพนี้ จักเป็นอะไรหนอ ?”
[๔] เพราะฉะนัน้ สัตว์ทเี่ กิดมาพึงศึกษาในศาสนานี้
พึงรูจ้ กั กรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ในโลกว่า เป็น
กรรมที่ไม่เสมอ๒
ไม่พงึ ประพฤติกรรมทีไ่ ม่เสมอเพราะเหตุแห่ง
กามนั้น
นักปราชญ์ทงั้ หลายกล่าวว่า ชีวติ นีเ้ ป็นของน้อย
๑ เหตุให้ลุ่มหลง ในที่นี้หมายถึงกามคุณห้า
๒ กรรมที่ไม่เสมอ คือ กรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือ อกุศลกรรม

[๕] เราเห็นหมู่สัตว์นี้ ผู้ตกไปสู่อ�ำนาจตัณหา
ในภพทั้งหลาย๓ ก�ำลังดิ้นรนอยู่ในโลก
นรชนที่ทราม ร�่ำไรอยู่ในปากมัจจุราช
ก็ยังไม่คลายตัณหาในภพน้อยภพใหญ่
[๖] พวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้ก�ำลังดิ้นรนอยู่
เพราะวัตถุที่ยึดถือว่า “เป็นของเรา”
เหมือนฝูงปลาในบ่อน้อยที่น�้ำก�ำลังจะแห้ง
เห็นโทษนี้แล้ว พึงประพฤติโดยไม่ยึดถือว่า
เป็นของเรา
อย่าก่อตัณหาเครื่องติดข้องในภพทั้งหลาย
[๗] พึงก�ำจัดความพอใจในส่วนสุดทั้ง ๒ ด้าน
ก�ำหนดรู้ผัสสะ๔ ได้ชัดแล้ว จึงไม่ติดใจ
ติเตียนกรรมใดด้วยตน ก็ไม่พึงท�ำกรรมนั้นเลย
นักปราชญ์ยอ่ มไม่ตดิ ในสิง่ ทีไ่ ด้เห็นและได้ยนิ แล้ว
[๘] มุนีก�ำหนดรู้สัญญาแล้ว
ไม่เข้าไปติดในความเป็นเจ้าของทั้งหลาย
พึงข้ามโอฆะคือห้วงน�้ำให้ได้ ถอนลูกศรแล้ว
ไม่ประมาท
ประพฤติอยู่ ย่อมไม่หวังโลกนี้  โลกหน้า
(หรือโลกไหนๆ อีกเลย)

๓ ภพทั้งหลาย ในที่นี้หมายถึง กามภพ รูปภพ อรูปภพ
๔ ผัสสะ หมายถึง การสัมผัสระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะ
ภายนอก เช่น ตากับรูป เป็นต้น
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๓๖

คุหัฏฐกสูตรนี้มีที่มาตามพระอรรถกถาที่ท่านได้
เล่าไว้ว่า ขณะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ กรุง
สาวัตถี ท่านปิณโฑลภารทวาชะ ได้ไปยังพระราชอุทยานของพระเจ้าอุเทน แล้วนั่งดื่มด�่ำกับสมาบัติ ณ
โคนต้นไม้ร่มเย็น ใกล้ฝั่งแม่น�้ำคงคานั้น
ในวั น นั้ น เอง พระเจ้ า อุ เ ทนเสด็ จ ไปประพาส
อุทยาน ทรงเพลิดเพลินด้วยการขับร้องฟ้อนร�ำตลอด
ทั้งวัน ทรงมึนเมาเพราะดื่มจัด บรรทมเอาเศียรหนุน
บนตักของสนมนางหนึ่ง
บรรดาสนมนางอื่นๆ คิดว่า พระราชาบรรทม
หลับแล้ว จึงพากันลุกไป เก็บดอกไม้และผลไม้ใน
พระราชอุทยาน พอเดินมาเห็นพระเถระ จึงตั้งไว้ใน
หิริ-โอตตัปปะ ห้ามกันเองว่า อย่าส่งเสียงดัง ค่อยๆ
พากันเข้าไปไหว้ แล้วนั่งห้อมล้อมพระเถระ พระเถระ
ออกจากสมาบัติ ก็แสดงธรรมแก่เหล่านางสนม นาง
เหล่านั้น ต่างชื่นใจ ตั้งใจฟัง แล้วกล่าวว่า สาธุ สาธุ
สนมทีน่ งั่ เอาพระเศียรของพระราชาพาดตักคิดว่า
แม่พวกเหล่านี้ทิ้งเราไปสนุกกัน เกิดริษยาในหญิงพวก
นั้น จึงขยับขาให้พระราชาทรงตื่น พระราชา ครั้นทรง
ตื่นบรรทมไม่เห็นนางสนม รับสั่งถามว่า พวกหญิงถ่อย
เหล่านีห้ ายไปไหนกันหมด หญิงนัน้ ทูลว่า พวกหล่อนพา
กันไปด้วยคิดว่า เราไม่สมอยากในพระทูลกระหม่อม
จักไปรื่นรมย์กับสมณะ
พระราชานั้นทรงพิโรธ ได้เสด็จมุ่งหน้าไปหา
พระเถระ
หญิงเหล่านัน้ เห็นพระราชา บางพวกก็ลกุ ขึน้ บาง
พวกก็ไม่ลกุ โดยทูลว่า ข้าแต่มหาราช พวกหม่อมฉันจะ
ฟังธรรมของท่านนักบวช เมือ่ หญิงเหล่านัน้ ทูลอย่างนัน้
พระราชาก็ทรงพิโรธหนักขึ้นอีก ด้วยความเมา ไม่ไหว้
พระเถระเลย ตรัสถามว่า ท่านมาเพื่ออะไร
พระเถระถวายพระพรว่า เพือ่ ความวิเวก มหาบพิตร
พระราชาตรัสว่า ท่านมาเพื่อความวิเวก นั่งให้
พวกสนมแวดล้อมอยู่อย่างนี้หรือ แล้วตรัสต่อไปว่า
ท่านจงบอกวิเวกของท่านดูทหี รือ พระเถระ แม้ชำ� นาญ

ในการกล่าวถึงวิเวก ก็ได้แต่นงิ่ เสีย ด้วยคิดว่าพระราชา
นี้ตรัสถาม ประสงค์จะรู้ก็หามิได้
พระราชาตรัสว่า หากท่านไม่บอก เราจะให้
มดแดงกัดท่าน แล้วทรงเด็ดรังมดแดงที่ต้นอโศกต้น
หนึ่ง มดแดงก็รุมกัดพระองค์ พระองค์สลัดมดแดงทิ้ง
แล้วก็คว้ารังมดแดงจากอีกต้นหนึ่ง มุ่งหน้าไปหาพระ
เถระ พระเถระคิดว่า หากพระราชานี้ประทุษร้ายเรา
ก็จะพึงไปอบาย จึงอนุเคราะห์พระราชา โดยเหาะขึ้น
ไปสู่อากาศด้วยฤทธิ์
หญิ ง ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น ทู ล ว่ า ข้ า แต่ พ ระทู ล
กระหม่อม พระราชาอื่นเห็นบรรพชิตแล้ว ต่างก็พากัน
บูชาด้วยดอกไม้และของหอม พระองค์สิ กลับไม่พอ
พระทัย จะเอารังมดแดงไปบูชา ตระกูลวงศ์จะถึงความ
พินาศนะเพคะ
พระราชาทรงส�ำนึกโทษของพระองค์ จึงทรง
นิ่ง ได้สติแล้วตรัสสั่งให้คนเฝ้าพระราชอุทยานเข้ามา
ทูลบอกเมื่อเห็นพระเถระมาพักที่อุทยานอีก ต่อมาวัน
หนึ่ง เมื่อพระเถระมา พระราชาก็เสด็จเข้าไปหาพระ
เถระ ตรัสถามปัญหาแล้ว ได้ถึงสรณะตลอดชีวิต ก็ใน
วันที่พระเถระถูกพระราชาไม่ทรงพอพระทัยเอารังมด
แดงมาบูชา พระเถระเหาะไปทางอากาศแล้วด�ำลงไป
ในดิน โผล่ขึ้น ณ พระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้า มีพระสติสัมปชัญญะ
ส�ำเร็จสีหไสยาสน์โดยพระปรัศว์เบื้องขวา ทอดพระ
เนตรเห็นพระเถระ แล้วตรัสถามว่า ดูก่อนภารทวาชะ
เธอมาในเวลามิใช่กาลหรือ พระเถระกราบทูลว่า ถูก
แล้วพระเจ้าข้า แล้วจึงกราบทูลเรื่องราวนั้นทั้งหมดให้
ทรงทราบ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่า
การพูดถึงเรื่องวิเวกแก่พระราชาผู้ยังต้องการกามคุณ
จักมีประโยชน์อะไร ? ทรงบรรทมด้วยพระปรัศว์เบื้อง
ขวานัน่ แหละ ได้ตรัสพระสูตรนี้ เพือ่ ทรงแสดงธรรมแก่
พระเถระ นับเป็นพระสูตรเพียงไม่กสี่ ตู ร ทีถ่ า้ เป็นภาษา
บ้านเราก็เรียกว่า นอนแสดงธรรม

๓๖

51

จะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่า ชาวพุทธโบราณท่านจึงนิยมสร้างพระนอนไว้ในถ�้ำ  เพื่อระลึกถึง
พระสูตรนี้ เอาล่ะ ... มาทวนกันอีกที คราวนี้ขอน�ำมาเรียงร้อยเป็นค�ำกลอนเพื่อให้จ�ำได้ง่ายขึ้น ดังนี้
					
ผู้ข้องอยู่ในถ�้ำ (คือกาย)
๑) กามซ่อนไว้ หมายหวังเอา ในเงาถ�้ำ
ก้ม-วน-คล�ำ บ�ำเรอกาย ไม่หายหลง
ไกลวิเวก ถูกขังไว้ ในกายกรง
กามนั้นคง จะละได้ ไม่ง่ายเลย
๒) ปรารถนา พันผูกภพ ไม่จบเหตุ
กามกิเลส ใครเปลื้องเจ้า ได้เล่าเอ๋ย
หวนอดีต ห่วงอนาคต ไม่จบเลย
ความคุ้นเคย พาโลดแล่น ในแดนกาม
๓) หมกในกาม ผูกในกาม เลยตามหลง
วิ่งขึ้นลง ในกามเขต บ่เข็ดขาม
บ่นเพ้อพร�่ำ ทุกข์กระหน�่ำ ก็ซ�้ำตาม
ตายแล้วข้าม สู่ภพไหน ไม่ให้เจอ
๔) พึงหันมา สิกขา ผู้มาเกิด
อย่าละเมิด เพียงเพราะเหตุ-ไม่เสมอ
ประพฤติผิด ทุจริต เพราะติดเธอ  
ปราชญ์ห้ามเผลอ รู้ชีวิต มีนิดเดียว
๕) เห็นหมู่สัตว์ ผลัดเปลี่ยน เวียนในภพ
สุขสยบ กามตัณหา พาประเดี๋ยว
ปรารถนา ยังคาใจ พาไปเทียว  
สู่ปากเคี้ยว มัจจุราช ไม่อาจพอ
๖) ‘นี่ของเรา’ ‘นั่นของเรา’ เอาไม่หยุด   
เหมือนปลาผุด ในบึงแห้ง แย่งกันหนอ
ติดในภพ จบที่ใด ก็ไม่พอ               เห็นแล้วขอ คืนของเขา อย่าเอาเลย
๗) พึงขจัด ความหมายปอง สองส่วนสุด  
ผัสสะหยุด ไม่ปรุงคิด มีจิตเฉย
ติคนอื่น ว่าอย่างไร อย่าท�ำเลย      
รู้แล้วเมย สิ่งใดๆ ได้เห็นฟัง
๘) รู้สัญญา ข้ามลาห้วง-กามโอฆะ     
รู้สละ ไม่ติดรู้ อยู่หนหลัง
ถอนลูกศร เที่ยวจรไป สติยัง      
ก้าวพ้นหวัง โลกนี้-หน้า ไม่น่าเอาฯ
คาถานีพ้ ระพุทธองค์ตรัสการปฏิบตั ถิ งึ ยอดคือพระอรหัตตผล  แต่เนือ่ งจากพระปิณโฑลภารทวาชะ
ท่านเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่แล้ว จึงไม่ได้ให้เกิดมรรคหรือผลเพิ่มส�ำหรับตัวท่านเอง แต่เป็น
ประโยชน์ส�ำหรับพวกเรา ที่ยังติดหลงอยู่
ในถ�ำ้ คือกายแห่งนี้ เป็นเหมือนเชือกหลักน�ำ
ให้เราคล�ำทางออกมาจากห้วงน�้ำคือกาม
และห้วงน�ำ้ คือภพทีไ่ หลเชีย่ วกราก ท่วมทับ
หมูส่ ตั ว์ ให้จมมิดติดอยูใ่ นถ�ำ้ อันมืดมนด้วย
อวิชชามานาน จนนับกัปนับกัลป์ไม่ถ้วน
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราควรจะคิดออก
จากถ�้ำมาสู่แสงสว่างกันเสียที
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ก่อนจบจะขอยกเอาตัวอย่าง ที่พระสารีบุตรเถระท่านขยายความจากพระบาลี เพื่อความเข้าใจ
ให้ละเอียดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จาก คาถาที่ ๔ คุหฏฐกสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยย่อว่า
อัปปัญหิทัง ชีวิตะมาหุ ธีรา  “ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า ชีวิตนี้ ช่างน้อยนัก”
ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้ขยายความเรื่องชีวิตน้อยนิดนี้ ไว้ให้ใน มหานิทเทส ว่า
ยะถา  นินนา  ปะวัตตันติ
ฉันเทนะ  ปะริณามิตา
อัจฉินนะธารา  วัตตันติ
สะฬายะตะนะปัจจะยา
อะนิธานะคะตา  ภัคคา
ปุญโช  นัตถิ  อะนาคะเต
นิพพัตตา  เย  จะ  ติฏฐันติ อารัคเค  สาสะปูปะมา
นิพพัตตานัญจะ  ธัมมานัง
ภังโค  เนสัง  ปุรักขะโต
ปะโลกะธัมมา  ติฏฐันติ
ปุราเณหิ  อะมิสสิตา
อะทัสสะนะโต  อายันติ
ภังคา  คัจฉันติ  ทัสสะนัง
วิชชุปปาโทวะ  อากาเส
อุปปัชชันติ  วะยันติ  จะ
ชีวิตัง  อัตตะภาโว  จะ
สุขะทุกขา  จะ  เกวะลา
เอกะจิตตะสะมายุตตา
ละหุ  โส  วัตตะเต  ขะโณ
เย  นิรุทธา  มะรันตัสสะ
ติฏฐะมานัสสะ  วา  อิธะ
สัพเพปิ  สะทิสา  ขันธา
คะตา  อัปปะฏิสันธิกา
อะนิพพัตเตนะ  นะ  ชาโต
ปัจจุปปันเนนะ  ชีวะติ
จิตตะภังคา  มะโต  โลโก
ปัญญัตติ  ปะระมัตถิยา ฯ
						อัฏฐกสุตตนิทเทส มหานิทเทส ขุททกนิกาย ข้อ ๑๐
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แปลขยายความค�ำว่า ชีวิตนี้น้อยนัก
โดย พระสารีบุตรเถระ ใน มหานิทเทส
เปรียบเหมือนน�้ำ ย่อมไหล ไปที่ลุ่ม
ขันธ์ก็ดุ่ม เดินตรง ตามหลงใหล
เมื่อมีหกอายตนะ เป็นปัจจัย
ก็หลั่งไหล เป็นไป ไม่ขาดตอน
ขันธ์แตกแล้ว ก็ไม่ถึง ความตั้งอยู่
อนาคตขันธ์หรือจะรู้ ที่ถ่ายถอน
ขันธ์ตั้งอยู่ ปัจจุบัน ก็สั่นคลอน
เหมือนเข็มตอน ตั้งเมล็ดผักกาดวาง
แม้ความแตกท�ำลาย ปลายวิถี
บรรดามี สัตว์เกิดแล้ว ไม่แคล้วสาง
โลกธรรมช�ำรุด ไม่หยุดวาง
กลับหวังสร้าง ขันธ์เก่า เข้ามารอ
ขันธ์ทั้งหลาย มาจากไหน ไม่ปรากฏ
พอตายจบ จะกลับไป ที่ไหนหนอ
เหมือนฟ้าแลบ แลบไป เท่าไรพอ
ชีวิตหนอ เกิดดับ สลับเพียง ฯ
ชีวิต อัตภาพ สุขทุกข์ ทั้งหมด
รวมกันก�ำหนด ลงที่ จิตเดียว
ขณะมันเป็นไป อยู่เพียงส่วนเสี้ยว
ทั้งไม่เคยเลี้ยว หวนคืน กลับวัน
ขันธ์ของคนตาย ขันธ์ของคนเป็น
ทะยอยเกิดดับเห็น ไม่มีต่างกัน
ไปแล้ว ไปลับ ไม่กลับเกิด ฉัน
ก็เป็นเหมือนกัน ไม่อาจหลีกไกล
เมื่อยังไม่มา ไม่เรียกเกิด เป็น
เพียงปัจจุบัน ที่เห็นเป็นไป
เมื่อจิตแตกดับ โลกสัตว์ สิ้นขัย
เหลือบัญญัติไว้ ส่องปรมัตถธรรม ฯ
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นิทานข�ำขันธ์
แต่ไหน แต่ไรมา....................
มีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้น ที่เกิดขึ้น
มีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้น ที่ตั้งอยู่
มีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้น ที่ดับไป
นอกจากขันธ์ห้าแล้ว ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ
แล้วท่านล่ะ ก�ำลังคับขันธ์ หรือก�ำลังขบขันธ์ ท่านเห็นขันธ์ห้านี้เป็นอะไร ?
เห็นขันธ์เป็นฉัน  ก็ต้องอั้นเอาไว้     เห็นขันธ์เป็นมัน  ก็ต้องปันออกให้
เห็นขันธ์เป็นขันธ์  ที่ต้องผันแปรไป พอหมดเหตุปัจจัย  ก็คงไว้แค่นิพพาน ฯ
ปปัญจา
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พุทธบริษัท
กับ
พุทธานุสติ
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เรื่องชุดพุ ทธบริษัท

ในฐานะที่ประกาศตนเป็นพุทธบริษัท ไม่ว่า
จะเป็น พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา
ก็ตาม  บางคนอาจจะประกาศตนว่าเป็นพุทธบริษทั
เพียงแค่กรอกในส�ำมะโนครัวเท่านั้น เพราะใน
ความเป็นจริง เขาแทบไม่เข้าใจความเป็นพุทธ
บริษัท หรือพุทธศาสนิกชนเลย ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม เช่น ไม่มีความสนใจเรื่องธรรมะ
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ มี ใ ครเคยแนะน� ำ  บอกเล่ า ไม่ มี

พุทธสาวิกา

ประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมะ และพระ
ศาสนา รู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ส�ำคัญ เป็นเรื่องไกลตัว
เป็นต้น
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ พุทธศาสนิกชนใน
ส�ำมะโนครัวเหล่านี้ มีอยู่มากมายในประเทศของ
เรา ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า มีผู้นับถือศาสนา
พุทธมากทีส่ ดุ บางครอบครัวนิยมให้คนในตระกูล
ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนทีเ่ ป็นของคริสต์ศาสนา
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เพราะเชื่อว่าจะได้ภาษาต่างประเทศที่ดีกว่า และ
เด็กที่เรียนในโรงเรียนคริสต์ ก็จะห่างเหินจาก
พุทธศาสนาไปโดยปริยาย
เพราะฉะนั้น การจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
ควรมีการศึกษาเล่าเรียนตามสมควร ให้เข้าใจว่า
พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นใคร ค�ำสอนของพระองค์คอื อะไร ต่างจาก
ศาสนาอื่นอย่างไร และเราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ในฐานะพุทธศาสนิกชน
เคยมีเรือ่ งน่าเศร้าใจเกิดขึน้ ว่า บางคนเชือ่ ว่า
พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริง เป็นต�ำนานอันไกลโพ้น
ยากที่จะพิสูจน์ แนวความคิดเช่นนี้ แพร่หลาย
ในหมู ่ ผู ้ ค นที่ มี ร สนิ ย มชื่ น ชอบลั ท ธิ ก ารเมื อ ง
ฝ่ายซ้าย จนกระทั่ง ผู้คนเหล่านั้นประกาศตน
ใหม่ว่า เป็นผู้ไม่มีศาสนา
เนื่องจากเดือนนี้มีวันวิสาขบูชา คือ วันเพ็ญ
๑๕  คำ  
�่ เดือน  ๖  ซงึ่ เป็นวันส�ำคัญทีส่ ดุ ของชาวพุทธ
เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และ
วั น ปริ นิ พ พาน ของพระพุ ท ธเจ้ า พระศาสดา
พระองค์เดียวในโลก ที่ทรงประกาศว่า ตรัสรู้ด้วย
พระองค์เอง จากการบ�ำเพ็ญบารมี ๒๐ อสงไขย
กับอีกแสนมหากัป มิได้รับการช่วยเหลือจาก
พระเจ้าหรือเทวดาองค์ใด ทรงเพียรพยายามมา
นานแสนนาน เพื่อปลดปล่อยตนเองให้พ้นจาก
วัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดที่ท�ำให้มนุษย์
ติดข้องอยู่ในภพ ทรงประกาศว่าพระองค์เองเป็น
มนุษย์ มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอย่างมนุษย์
ทั่วไป แต่พระองค์จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีม่ กี ำ� ลัง ตัดกระแส
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ส้ินไป ทรงประกาศ
ศักยภาพของมนุษย์วา่ มนุษย์สามารถพบนิพพาน
ได้แน่นอน เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงพบแล้ว
นั บ เป็ น การประกาศอิ ส รภาพที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไม่ มี

อิสรภาพใดเสมอเหมือน ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า
จึ ง ทรงมี ค วามส� ำ คั ญ อั น เราพึ ง ระลึ ก ถึ ง เพื่ อ
เป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติธรรม
มีหลักธรรมชุดหนึง่ ในพระไตรปิฎก ชือ่ อนุสติ ๑๐
มีใจความส�ำคัญ ดังนี้
อนุสติ ๑๐ คือ อารมณ์ดงี ามทีค่ วรระลึกถึงเนืองๆ
ได้แก่ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ
จาคานุสติ เทวตานุสติ มรณสติ กายคตาสติ อานาปานสติ และอุปสมานุสติ

รายละเอียด อนุสติทั้งสิบ
พุทธานุสติ - ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือน้อมจิต
ระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระองค์
ธัมมานุสติ - ระลึกถึงพระธรรม ค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธองค์ คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณ
ของพระธรรม
สังฆานุสติ - ระลึกถึงพระสงฆ์ คือน้อมจิตระลึกถึง
และพิจารณาคุณของพระสงฆ์
สีลานุสติ - ระลึกถึงศีล และพิจารณาศีลของตนทีไ่ ด้
ประพฤติ ว่ามีความบริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย
จาคานุสติ - ระลึกถึงจาคะ ทานทีต่ นได้บริจาคแล้ว
และพิจารณาเห็นคุณธรรม คือความเผื่อแผ่ และ
ความเสียสละที่มีในตน
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เทวตานุสติ - ระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาทีต่ น
เคยได้รไู้ ด้ยนิ มา และพิจารณาเห็นคุณธรรมซึง่ ท�ำ
คนให้เป็นเทวดา ตามที่มีอยู่ในตน
มรณานุสติ - ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึง
ตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้เกิดความไม่ประมาท
กายคตานุสติ - สติอนั เป็นไปในกาย หรือระลึกถึง
เกี่ยวกับร่างกาย คือ ก�ำหนดพิจารณากายนี้ ให้
เห็นว่า ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ อาการ ๓๒
อันไม่สะอาด ไม่งาม น่าเกลียด เป็นทางรู้เท่าทัน
สภาวะของกายนี้ มิให้หลงใหลมัวเมา
อานาปานสติ - สติก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก
อุปสมานุสติ - ระลึกถึงธรรมเป็นทีส่ งบคือนิพพาน
และพิจารณาคุณของนิพพาน อันเป็นที่หายร้อน
ดับกิเลสและไร้ทุกข์
อนุสติทั้ง ๑๐ ล้วนมีประโยชน์และพึงน�ำ
มาใช้ตามกาละอันเหมาะสม แต่อนุสติท่ีควรมี
ประจ�ำตลอดเวลา คือ พุทธานุสติ หรือ การระลึกถึง
พระพุทธเจ้าและพระคุณของพระองค์ ซึ่งหลาก
หลายแง่มุม นับตั้งแต่ พระคุณ ๓ ได้แก่
๑. ปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา
๒. วิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์
๓. กรุณาคุณ พระคุณคือพระมหากรุณา
และ พระคุณ ๙ ได้แก่
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๑. อรหํ เป็นพระอรหันต์ คือ เป็นผู้บริสุทธิ์ ไกล
จากกิเลส ทําลายกําแห่งสังสารจักรได้แล้ว เป็น
ผู้ควรแนะนําสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพ
บูชา เป็นต้น  
๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง  
๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา
คือความรู้ และจรณะ คือ ความประพฤติ  
๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว คือ ทรงดําเนิน
พระพุ ท ธจริ ย า ให้ เ ป็ น ไปโดยสํ า เร็ จ ผลด้ ว ยดี
พระองค์เองก็ได้ตรัสรู้ สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจก็สําเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่ แก่
ชนทั้งหลายในที่ที่เสด็จไป และได้ประดิษฐาน
พระศาสนาไว้ แม้ปรินิพพานแล้วก็เป็นประโยชน์
แก่มหาชนสืบมา
๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก คือ ทรงรู้แจ้งสภาวะ
อันเป็นคติธรรมดาแห่งโลก คือ สังขารทัง้ หลาย ทรง
หยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแห่งสัตว์โลกทั้งปวง ผู้
เป็นไปตามอํานาจแห่งคติธรรมดาโดยถ่องแท้
เป็นเหตุให้ทรงดําเนินพระองค์เป็นอิสระ พ้นจาก
อํานาจครอบงําแห่งคติธรรมดานั้น และทรงเป็น
ที่พึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้ยังจมอยู่ในกระแสโลกได้
๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกบุรุษที่
ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า คือ ทรงเป็นผู้ฝึกคนได้ดี
เยี่ยม ไม่มีผู้ใดเทียมเท่า
๗. สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ  เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย
๘. พุทฺโธ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว คือ ทรงตื่น
เองจากความเชื่ อ ถื อ และข้ อ ปฏิ บั ติ ทั้ ง หลายที่
ถือกันมาผิดๆ ด้วย ทรงปลุกผู้อื่นให้พ้นจากความ
หลงงมงายด้วย อนึ่ง เพราะไม่ติด ไม่หลง ไม่ห่วง
กังวลในสิ่งใดๆ ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็น
ต้น จึงมีพระทัยเบิกบาน บาํ เพ็ญพุทธกิจได้ถกู ต้อง
บริบูรณ์ โดยถือธรรมเป็นประมาณ การที่ทรง
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พระคุณสมบูรณ์เช่นนี้ และทรงบําเพ็ญพุทธกิจ
ได้ เรี ย บร้ อ ยบริ บู ร ณ์ เช่ น นี้ ย่ อ มอาศั ย เหตุ คื อ
ความเป็นผู้ตื่น และย่อมให้เกิดผลคือทําให้ทรง
เบิกบานด้วย
๙. ภควา ทรงเป็นผู้มีโชค คือ จะทรงทําการใด
ก็ลุล่วงปลอดภัยทุกประการ หรือ เป็นผู้จําแนก
แจกธรรม
ตามปกติ ค นเรามั ก จะมี บุ ค คลที่ เ ป็ น แบบ
อย่างในใจ ที่ภาษาอังกฤษเรียก Idol รักใครชอบ
ใคร ก็เรียกเขาเป็นไอดอลของตน พวกวัยรุ่นก็มัก
จะมีไอดอลเป็นดารา ศิลปินนักร้อง นักดนตรี คลัง่
ไคล้อย่างหนัก บางทีไอดอลของตนตายไปด้วย
เหตุใดก็ตาม พวกคลั่งไคล้ดาราบางคนถึงกับฆ่า
ตัวตายตาม ไม่อยากมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปโดยปราศจาก
ไอดอลคนนั้น
ตัวอย่างที่เคยเป็นข่าวมีมากมาย แต่เท่าที่
จ�ำได้ เช่น ดาราฮอลลีวดู๊ ในยุค Fifty ทีช่ อื่ รูดอล์ฟ
วาเลนติโน เขามีรปู งาม มีเสน่ห์ เป็นทีน่ า่ หลงใหล
แก่สตรีเพศ เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวัย
หนุ่มที่ก�ำลังโด่งดังเป็นขวัญใจสาวๆ แต่ความ
ตายของเขาท�ำให้มหี ญิงสาวฆ่าตัวตายตามไปด้วย
หลายคน

อีกรายหนึง่ คือ นักร้อง นักดนตรี วง x Japan
ของญี่ปุ่น ที่ชื่อ ฮิเดะ ฆ่าตัวตาย พวกวัยรุ่นที่คลั่ง
เขาก็ได้ฆ่าตัวตายตามฮิเดะไปด้วย เหตุผลคือทน
อยูไ่ ม่ได้ถา้ ไม่มฮี เิ ดะ และก็มรี ายอืน่ ๆ อีกมากมาย
ที่ยังนึกไม่ออกในขณะนี้
ทีเ่ ป็นเช่นนี้ เพราะเขาไม่มที พี่ งึ่ ทีร่ ะลึกทีค่ วร
จะเป็น หากพวกเขามีพระพุทธเจ้าเป็นไอดอล
เป็นที่พึ่งที่ระลึก เขาย่อมมีแต่จะท�ำคุณงามความ
ดี รุ่งเรืองด้วยศิริมงคล สติปัญญา และจิตใจที่
โปร่งสบาย
หลวงพ่อปัญญานันทะ หรือ พระธรรมโกษาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ เคยตอบ
ค�ำถามที่ว่า อะไรท�ำให้หลวงพ่อบวชตลอดชีวิต
เป็ น เพราะหลวงพ่ อ เลื่ อ มใสค� ำ สอนของพระ
พุทธเจ้าอย่างนั้นหรือ ค�ำตอบของหลวงพ่อคือ
อย่างนั้นก็ใช่ แต่ค�ำตอบที่ตรงที่สุดคือ เพราะรัก
พระพุทธเจ้า รักและอยากท�ำงานที่ท่านทิ้งเอา
ไว้ให้ คือ พระพุทธธรรม ให้ไปสู่ชาวโลกให้ได้
มากที่สุด เป็นการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้ได้
เข้าถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้า

๓๖

ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม
ท่านเรียกตัวเองว่า พุทธทาส หมายถึง ทาสของ
พระพุทธเจ้า ย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ท่านมี
ความเคารพรักและนับถือพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด
นั่นเอง  
แม้แต่ตวั ผูเ้ ขียนเอง หากถามว่าใครคือไอดอล
ในชีวิตของผู้เขียน ก็จะตอบอย่างมั่นใจที่สุดว่า
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ยกไว้
เหนือเศียรเกล้า ยิง่ เมือ่ ได้เดินทางไปสักการะพุทธสังเวชนียสถาน และพุทธสถานต่างๆ ในประเทศ
อินเดีย ความรู้สึกมั่นใจยิ่งเพิ่มมากขึ้น ว่าพระ
พุทธเจ้าคือบุคคลยอดเยีย่ ม เป็นหนึง่ เดียวของโลก
และไม่ว่าจะโลกไหนๆ ในสากลจักรวาล ทรงถือ
ก� ำ เนิ ด มาเพื่ อ ปลดปล่ อ ยมนุ ษ ย์ จ ากห้ ว งทุ ก ข์
ทรงให้โอกาสมนุษย์สิ้นสุดวัฏสงสาร ที่ผูกสัตว์ไว้
กับภพ
มีคนเป็นจ�ำนวนมากไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า การเกิด
เป็นทุกข์ จนกว่าจะเจ็บป่วย ทนทุกขเวทนาทาง
กายแสนสาหัส จึงนึกได้ว่า เมื่อเกิดแล้วต้องมีเจ็บ
มีตายอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ไม่สั่งสมบุญ
ไม่สร้างกุศล เพราะไม่เชื่อว่าตายแล้วจะเกิดใหม่
หากสร้างสมบุญกุศลไว้ ทีเ่ รียกว่า บุพเพกตปุญญตา
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ก็จะท�ำให้เป็นทุนรอนน�ำพาชีวติ ไม่ให้ตอ้ งตกทุกข์
ได้ยากมากนัก และจะเป็นทุนรอนให้ได้พบสัมมาทิฏฐิ อันจะท�ำให้ชีวิตก้าวหน้าไปในอริยมรรค
เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันส�ำคัญ
ที่แม้แต่ UNESCO ยังประกาศให้เป็นวันส�ำคัญ
ของโลก ให้พุทธบริษัททั้งหลาย น้อมร�ำลึกถึง
พระพุทธเจ้า และขอให้น้อมน�ำพุทธานุสติมาไว้
ประจ�ำเรือนใจ อันจักเป็นความอบอุน่ ความมัน่ คง
ความเชื่อมั่น ความเบิกบาน ความภาคภูมิใจว่า
มนุษย์เรานี้ หากมีความตัง้ ใจจริง สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ยัง
ท�ำได้ คือ การถอดถอนอนุสยั กิเลสทีน่ อนเนือ่ งใน
กมลสันดานให้สะอาดบริสทุ ธิ์ จนกลายเป็นพุทธะ
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้อย่างแน่นอน
การเจริญพุทธานุสติเสมอๆ นัน้ มีแต่คณ
ุ อย่าง
เดียว แม้ในเวลาคับขันของชีวิต การมีพุทธานุสติ
ก็จะเป็นพลังท�ำให้หลุดพ้นจากความคับขันเหล่า
นั้น และถึงแม้เป็นเวลาหมดบุญ ต้องสิ้นอายุขัย
สุคติภูมิก็จะเป็นที่หมายที่มั่นคงและปลอดภัย
เหมือนดังที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ทรงสละ เพียร
พยายามค้นหา ชนิดที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน และ
พระองค์ก็ทรงค้นพบสิ่งที่ประเสริฐที่สุด คือ พระ
นิพพาน และทรงมอบสิ่งที่ทรงค้นพบเหล่านั้นให้
แก่พวกเราทุกคน ด้วยพระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น เรา
ควรน้อมรับไว้ ด้วยความ
ส� ำ นึ ก ในพระพุ ท ธคุ ณ ที่
พระองค์ทรงมีต่อเรา และ
น�ำมาเป็นอนุสติเตือนใจ
อยู ่ เ สมอ สิ่ ง ที่ จ ะหวั ง ได้
คือ ความรุ่งเรืองในธรรม
อั น จะท� ำ ให้ เราก้ า วหน้ า
ไปสูพ่ ระนิพพาน จุดหมาย
สูงสุดในพระพุทธศาสนา
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ทันโลก รู ้ธรรม

อภิสิทธิสภาพ

ปฏิรูปเทสการก

เหนือเขตพุ ทธ

เมือ่ เร็วๆ นี้ มีขา่ วว่า ทีโ่ รงเรียนอนุบาลปัตตานี
มีนักเรียนไม่กี่คน ขอใช้สิทธิ์แต่งกายตามหลัก
ศาสนาอิสลามในโรงเรียนวัดได้ โดยผูห้ ญิงสามารถ
คลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมผม) และผู้ชายสวมกางเกง
ขายาว โดยการผลั ก ดั น ดึ ง ดั น ของผู ้ ป กครอง
เด็กนักเรียน โดยอ้างหลักศาสนาอิสลาม พหุวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ทั้งที่
โรงเรียนมีกฎระเบียบการแต่งกายทีแ่ น่นอนตายตัว
มานานแล้ว ๕๐ ปี และเคยมีนักเรียนศาสนา
อิสลามและศาสนาอื่นมาเรียน แต่ที่ผ่านมา ทุก
คนก็ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบโรงเรียนวัด ไม่
เคยมีใครแหกกฎ หรือมีอภิสิทธิ์ สังคมโรงเรียนก็
อยูก่ นั อย่างปกติสขุ สันติสมานฉันท์กนั ได้มาตลอด
ไม่มีประเด็นการแบ่งแยก เพราะเครื่องแต่งกาย
ในโรงเรียน

มาวันนี้ชาวมุสลิมบางกลุ่มต้องการที่จะเอา
ให้ได้ตามต้องการ มีการเรียกร้องแสดงพลัง ต่อ
มาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี ก็สั่งการ
จากเบือ้ งบน ให้คลุมฮิญาบและสวมกางเกงขายาว
ได้ สมาคมผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย น ก็ คั ด ค้ า น
ประท้วง มีการประชุมของพระและคณะกรรมการ
ผู้ปกครองว่า ทางราชการสั่งการไม่ถูกต้อง ไม่
ผ่านความเห็นชอบของวัด และไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเรือ่ งนี้ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของวัด เพราะ
โรงเรียนนี้สร้างอยู่บน “ที่ธรณีสงฆ์” เรื่องนี้
ชาวพุทธไม่ควรนิ่งเฉยดูดาย แต่ควรติดตามข่าว
รู้เท่าทันฝ่ายรุกล�้ำสิทธิ และให้ก�ำลังใจชาวพุทธ
ในพื้นที่ด้วย

๓๖

พระผูใ้ หญ่รปู หนึง่ ในจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า
“จริงๆ แล้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานีต้องยึดตาม
กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติของโรงเรียนที่ทาง
วัดได้ร้องขอเอาไว้ตั้งแต่ในอดีต เจ้าอาวาสทุกรูป
ได้ร้องขอเอาไว้ พูดง่ายๆ ว่า เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น
พุทธหรือมุสลิม ต้องเสมอเหมือนกันหมด ซึ่งเรา
ไม่ต้องการให้แบ่งแยกว่า คนนี้ไทยพุทธหรือคน
นี้ไทยมุสลิม เราอยากให้เด็กๆ เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันหมด เรายึดแบบนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๐
แล้ว เพราะฉะนัน้ รูปแบบการแต่งตัว จึงเป็นแบบ
นี้มาตลอด เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ จารีตวิถีไทย
วิถีพุทธ”
พระครูสมุหพิสิทธิ์ อนาลโย เจ้าอาวาส
วัดศรีนคร อ.ธารโต จ.ยะลา ได้เดินทางไปร่วม
ประชุมหารือ เพือ่ หาข้อสรุปเกีย่ วกับการแต่งกาย
นักเรียน ร่วมกับผู้ปกครองของโรงเรียน โดยมี
ความประสงค์ที่จะให้ผู้อนุมัติค�ำสั่งออกมาชี้แจง
และรับผิดชอบกับการตัดสินใจในค�ำสั่งทางวาจา
ที่ได้สั่งการลงมา เพื่อเอาใจคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้
มีสื่อมวลชนรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
แต่บางสื่อก็น�ำเสนอไปในทางที่บิดเบือน ไม่
ตรงกับความเป็นจริง บ้างก็ว่าเป็นพระหัวรุนแรง
สร้างความแตกแยก ปลุกระดมความคิด จนถึง
กับมีการโพสต์ข่มขู่ทางสื่อออนไลน์ ได้มีการแจ้ง
ความลงบันทึกประจ�ำวันกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เพือ่
เอาผิ ด กั บ เพจที่ บิ ด เบื อ นข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ป็ น ความ
จริง ข่าวรายงานว่า กลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
และไม่พอใจพระสงฆ์ ได้ปลุกระดมให้เกิดความ
เกลียดชัง และจะท�ำร้ายพระ อีกทั้งตั้งรางวัล
เป็นค่าหัวอีกด้วย
เรือ่ งเช่นนีเ้ คยเกิดมาแล้ว เช่น ทีโ่ รงเรียนมัธยม
วัดหนองจอก และเมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยา ส่วนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี
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เมื่อปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ถึงขั้นต้องเอาพระพุทธ
รูปออก แล้วใช้ภาพถ่ายพระพุทธรูปแทน หรือ
การไม่อนุญาตให้นำ� พระบรมรูป (รูปปัน้ ) รัชกาลที่
๖ มาตั้งเพื่อประกอบพิธีในวันที่เกี่ยวกับลูกเสือ
เช่น วันมหาธีรราชเจ้า เป็นต้น แต่อนุญาตให้ใช้
พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๖ มาท�ำพิธีได้
ประมาณปี ๒๕๔๐ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร ซีง่ เป็นชาวมุสลิม ได้อา้ งนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการว่า โรงเรียนใดมีนักเรียนผู้
นับถือศาสนาอิสลาม จะต้องจัดห้องละหมาดให้
ด้วย แต่เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาไม่อนุญาต เพราะ
โรงเรียนตั้งอยู่ในวัดทางพระพุทธศาสนา
การประชุมมหาเถรสมาคม กรณี อิสลามใน
โรงเรียนวัด (๒/๒๕๕๔)
การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่ า นายสมเกี ย รติ ศรลั ม พ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธ
ศาสนา สภาผูแ้ ทนราษฎร ได้มหี นังสือ ด่วนทีส่ ดุ ...
รายงานเกีย่ วกับกรณีวดั หนองจอก เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีลิขิตแจ้งว่า…ฯลฯ
ข้อพิจารณา
เนือ่ งจากการอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญนัน้ จะ
ต้องยึดถือการปฏิบัติตามหน้าที่ของคนไทยตาม
รัฐธรรมนูญด้วย โดยการปฏิบัติตามหลักศาสนา
ลัทธิทางศาสนาและความเชื่อของตน แต่จะต้อง
ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีงาม ตลอดถึงไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นด้วย
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยม
วัดหนองจอก ได้น�ำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และ
กรณีที่วัดเทพลีลาไม่อนุญาตให้โรงเรียนมัธยมวัด
เทพลีลาจัดห้องละหมาดในเขตวัดเทพลีลามาแล้ว
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๓๖

คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
เรือ่ งดังกล่าวมีความส�ำคัญในการให้ความอุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนา กรณีการแก้ไขวัด
หนองจอก ได้เสนอให้คณะสงฆ์วัดหนองจอก ได้
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ และให้โรงเรียนมัธยม
วัดหนองจอก คณะครู กรรมการสถานศึกษา ได้ถอื
ปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีความผิด
และละเมิดสิทธิของวัดในฐานะทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ใน
การนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงขอให้ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ น�ำรายงานผลกรณีดัง
กล่าว กราบถวายต่อกรรมการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมได้รับทราบ โดยขอเสนอข้อควร
ปฏิบัติดังนี้
๑. โรงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยราชการใดที่ ตั้ ง อยู ่
ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ การใช้พื้นที่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วิถไี ทย
และวิถีพุทธ และกฎระเบียบของวัด
๒. ให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการพิจารณา
การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารของโรงเรี ย น หรื อ หน่ ว ย
ราชการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์
๓. ควรให้พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการ
ก�ำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ
ศาสนา หลักคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับชั้น
๔. โรงเรียนหรือหน่วยราชการใดขอใช้พื้นที่
ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ จักต้องหารือและได้รับ
ความยิ น ยอมจากเจ้ า อาวาส และคณะสงฆ์
ผู้ปกครองทุกระดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัดก่อน
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว ลงมติ เ ห็ น ชอบ
ตามข้อเสนอที่ควรปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อ (46/2554)

ในโรงเรียนวัด เพราะเท่ากับยอมรับอภิสิทธิ์ของ
ศาสนาอื่นเหนือสิทธิเสรีภาพของพุทธเจ้าบ้าน
เจ้าของสถานที่ โรงเรียนวัด การยอมรับหนึ่งแห่ง
คือการยอมรับทัว่ ประเทศ ทีเ่ ขาเอาไปเป็นต้นแบบ
ไปอ้างได้ตอ่ ไปไม่สนิ้ สุด การยอมรับกรณีนนี้ ำ� ไปสู่
การรุกไล่กรณีอื่นต่อไป เช่น ห้องละหมาด ห้ามมี
รูปเคารพของพุทธในห้องเรียน ที่ซุ้มประตูที่เดิน
ลอดผ่าน อาหารฮาลาลในโรงครัว ห้ามคนอื่น
กินหมูให้เป็นที่รังเกียจ พิธีกรรมอื่นๆ ของศาสนา
อืน่ ทีว่ ดั อย่าคิดว่าจะไม่เกิด เพราะเคยเกิดมาแล้ว
ที่เมืองไทย หากชาวพุทธยังถือคติวางเฉย (แบบ
อุเบกขาโง่ อัญญาณุเบกขา หรืออุเบกขาลวง
หรือวัญจกธรรม) ก็หวานคอแร้งเขา เหมือนยืน่ คอให้
เขาเอาดาบฟันสบายๆ ฉะนั้น กรณีนี้ ชาวพุทธ
และองค์กรพุทธไม่ควรยอม เราสูด้ ว้ ยการยืนหยัด
ยืนยัน ไม่ท�ำตามค�ำสั่งอื่นใด นอกจากความคิด
ความเชื่อของพุทธ ในสิทธิเสรีภาพและอหิงสา
สันติอย่างพุทธได้ และถูกต้องตามกฎหมาย แต่ที่
ยอม เพราะกลัวการสูญเสียอ�ำนาจหน้าที่ การข่มขู่
จากผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจสูงกว่า ด้วยอ�ำนาจ
ทางปกครองทางการเมือง ทัง้ ทีจ่ ริงแล้ว เรามีสทิ ธิ
ทางกฎหมายที่จะสู้ได้ ควรมีทีมทนายความพุทธ
รวมตั ว ตั้ ง องค์ ก รได้ แ ล้ ว เพราะบางกลุ ่ ม เขา
ไม่หยุดเท่านี้ จนกว่าเขาจะได้ทุกสิ่ง ที่เขาอยาก
ได้ ตามความคิดความเชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นบุญหรือ
ค�ำสั่งจากพระเจ้า การยืนหยัดในกฎระเบียบเดิม
ของพุทธจากมหาเถรสมาคม จะมีน�้ำหนักมาก
ท�ำให้ฝ่ายปกครองชะงักเกรงใจ ถ้ารัฐบาลฝ่าย
ปกครองบ้านเมืองเขายอมตามอีกฝ่าย เอาใจอีก
ฝ่ายทุกอย่าง โดยที่อีกฝ่ายนิ่งเฉย อีกไม่นานชาว
ความเห็น
พุทธจะเป็นพลเมืองชั้น ๒ ไม่มีที่ยืน เพราะเขา
มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ และประชาชน ไม่เห็นต้องเกรงใจใครอีกแล้ว ท�ำได้ดังใจ ง่าย
ชาวพุทธ ไม่ควรอยู่นิ่ง ยอมรับการให้คลุมฮิญาบ นิดเดียว

๓๖

ถ้าอยู่ที่วัด ที่โรงเรียน แล้วไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบทีน่ นั่ ได้ อีกไม่นาน ก็อยูท่ ปี่ ระเทศไทย แล้ว
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองไทยได้ อ้างว่า
เป็นสิทธิมนุษยชน สิทธิความเชื่อศาสนาตนเอง
เหนือกฎระเบียบกฎหมายของเจ้าของสถานที่
หรือศาสนาอื่นหรือบ้านเมือง ใครยอมให้เราท�ำ
ตามความเชื่อเรา แม้ไปกดทับบังคับความเชื่ออื่น
เราถึงยอมรับ ใครไม่ยอมตามความเชื่อเรา ต้อง
รวมหัวประท้วง เรียกร้อง ขู่เข็ญ กดดัน แบ่งแยก
ประเทศ เอาความรุนแรงมาข่มขู่ น่ากลัวมากกับ
ความคิ ด ความเชื่ อ มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ รุ น แรง ที่ ก� ำ ลั ง
แผ่ขยาย วิธีนี้ได้ผล เพราะความโง่และความกลัว
ความไม่ยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเองของ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่ดั้งเดิมมา ผลประโยชน์
ทางการเมื อ งและการสร้ า งภาพเฉพาะหน้ า
เสรีภาพจอมปลอม และมันจะเป็นมากขึ้น ได้
คืบเอาศอก จนถึงหน้าบ้านท่าน แม้ในบ้านท่าน
จนกว่าจะรู้สึกตัวและรู้เท่าทัน ถึงตอนนั้น ท่าน
อาจหมดก�ำลังแล้ว หลายครัง้ ทีศ่ าสนาพุทธสูญสิน้
จากดินแดนต่างๆ เพราะเหตุต่างๆ เหล่านี้
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ควรจะ
เคารพกฎระเบียบเจ้าของสถานที่นั้นๆ ซึ่งมีมา
นานแล้วและสามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบมานาน
ทุกคนต้องปฏิบัติ ไม่ว่าศาสนาใดในเขตวัดก็ไม่มี
อภิสิทธิ์ ซึ่งคนอื่น แม้มุสลิม คริสต์ ฮินดูที่ดี มี
เหตุผล ในอดีตที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมืออย่างดี
ไม่แบ่งแยก ไม่จุดประเด็นสร้างความร้าวฉาน ไม่
รุกล�ำ้ สิทธิเสรีภาพของกฎระเบียบโรงเรียนของวัด
ถ้าต้องการท�ำตามความเชื่อตนแต่ผิดกฎระเบียบ
โรงเรียนวัด ก็สามารถใช้สิทธิ์การแต่งกายนี้นอก
โรงเรียนได้ ในมัสยิด ในบ้าน ไม่มีใครห้าม ไม่มี
ใครว่า เราควรเคารพสถานที่ของมุสลิมตามกฎ
ระเบียบมุสลิมเมื่ออยู่ในมัสยิด แต่มุสลิมก็ควร
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เคารพให้เกียรติกฎระเบียบของวัด โรงเรียนวัด
เมือ่ อยูใ่ นเขตวัด เขตสงฆ์ เขตดูแลปกครองของวัด
ต้องมอง ๒ ด้านครับ ไม่ใช่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

ชาวพุทธควรแก้ปัญหาภัยจากลัทธิมิจฉาทิฏฐิ
ชอบรุกรานอย่างไรดี ?
๑. รู้เท่าทัน
๒. ชาวพุทธรวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันภัยนี้
๓. ช่ ว ยกั น เผยแพร่ ข ่ า วสารที่ มี ลั ท ธิ อื่ น รุ ก ล�้ ำ
ศาสนาพุทธ และภัยจากมิจฉาทิฏฐิของความเชื่อ
ลัทธินี้
๔. กล้าแสดงออก ร่วมต�ำหนิ ประณาม ต่อต้าน
รวมกลุม่ ประท้วง เมือ่ เขารุกล�ำ้ เอาเปรียบศาสนา
พุทธและชาวพุทธ
๕. ปรัปวาท* ความเชื่อหรือค�ำสอนมิจฉาทิฏฐิ
ที่เป็นภัยต่อพุทธ ถ้ามีความรู้ความสามารถพอ
(ดูกาลเทศะด้วย)
ที่ ผ ่ า นมา ชาวพุ ท ธมั ก รั ก สงบ เจี ย มเนื้ อ
เจียมตัว ไม่อยากมีเรื่อง แต่อีกฝ่าย เขารู้ว่าชาว
พุทธมักวางเฉย ตัวใครตัวมัน จึงข่มขู่ รุกล�้ำ อ้าง
*ปรัปวาท คือ ค�ำกล่าวของคนพวกอื่นหรือลัทธิอื่น ค�ำกล่าว
โทษ คัดค้าน โต้แย้งของคนพวกอื่น, หลักการของฝ่ายอื่น,
ลัทธิภายนอก

64

๓๖

สิทธิเท่าเทียม แต่เรียกร้องสิทธิพิเศษ และชอบขู่
ว่าจะฆ่า จะเผา จะระเบิด ถ้าไม่ยอม เขาจะก่อ
สงคราม เพราะชาวพุทธที่รักสงบไม่อยากสร้าง
ความแตกแยก มักกลัวจุดนี้ เลยเป็นจุดอ่อนให้
เขากระท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
เราก็ท�ำ ๕ ข้อนี้อย่างสงบ สันติ อหิงสา แต่
ไม่ยอมวางเฉย (อัญญาณุเบกขา, วัญจกธรรม) ไม่

แจก
หนังสือ

นิ่งดูดาย ไม่ทอดธุระ ถ้าเก่งก็ท�ำใจไม่ต้องโกรธ
ด้วย แต่สงสารเขา เพราะเขาก�ำลังก่อบาปกรรม
เป็นการช่วยเขาด้วย ช่วยชาติดว้ ย ช่วยศาสนาด้วย
ช่วยชาวพุทธด้วยกันด้วย ก่อนทีจ่ ะไม่มปี ฏิรปู เทส
อยู่ เหมือนชาวพุทธเป็นชนกลุ่มน้อย พลเมือง
ชั้น ๒ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คาถาป้องกันภัยมิจฉาทิฏฐิ
รู้เท่าทัน ร่วมกันปรึกษา แสวงหาแนวร่วม
รวมกลุ ่ ม เรี ย กร้ อ งคั ด ค้ า น ต่ อ ต้ า นอย่ า งสั น ติ
อหิงสา อย่าอุเบกขาโง่ โต้ปรัปวาทตามกาล

ตามรอยธรรม

ยุคกึ่งพุ ทธกาล

หนังสือตามรอยธรรมยุคกึ่งพุทธกาล ได้รวบรวมบทความ
ที่พิมพ์ลงในวารสารโพธิยาลัย ของ ท่านปุญฺญฺวํโส (พระมหา
สมพงษ์) ซึ่งท่านได้ใช้นามปากกาแตกต่างกันไปบ้างตามวาระ
นั บ เป็ น ผลงานที่ ส ร้ า งสรรค์ ทั้ ง ในแนวคิ ด อุ ด มการณ์ แ ห่ ง
พระผู ้ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ ในมุ ม มองที่ ส ร้ า งสรรค์ มี ทั้ ง
แจก
ห่วงใยในพระศาสนา
และมั่นคงในพระรัตนตรัย เป็นหนังสือ
หนัง๊คสืทีอ่มีความหนาถึง ๒๒๒ หน้า ซึ่งท่านได้รวบรวมพิมพ์เป็นธรรมทาน วารสารโพธิยาลัย
พ๊อคเกตบุ
ยินดีมอบหนังสือนี้ให้ท่านผู้อ่าน โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้คือ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อ วารสารโพธิยาลัย สั้นยาวไม่ก�ำหนด เพื่อคณะผู้จัดท�ำจะได้น�ำความคิดเห็นเหล่านั้น
มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
email acharak7153@gmail.com หรือ เขียนเป็นจดหมาย ส่งไปรษณีย์มาที่ ชมรม
กัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจำ� นวนจ�ำกัด กรุณาส่งด่วน ก่อนหนังสือ
จะหมด โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

ธงฉัพพรรณรังสี

ธงฉัพพรรณรังสี คือ ธงศาสนาพุทธที่ใช้ทั่วไปเป็นสากล
เริ่มปรากฏการใช้ ตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙)
ลักษณะ
“ฉัพพรรณรังสี” แปลว่า รัศมี ๖ สี มาจากค�ำสมาสในภาษาบาลี ฉ (หก) + วณฺณ (สี) + รํสี (รังสี, รัศมี)
มีทมี่ าจากรัศมีทแี่ ผ่ออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า คือ นีละ (สีนำ�้ เงิน) – สีเหมือนดอกอัญชัน, ปีตะ (สีเหลือง) –
เหมือนหรดาลทอง, โรหิตะ (สีแดง) – เหมือนแสงตะวันอ่อน, โอทาตะ (สีขาว) – สีขาวเงินยวง, มัญเชฏฐะ
(สีส้ม) – สีแสดเหมือนหงอนไก่, ประภัสสร – สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก (คือสีทั้ง ๕ ข้างต้นรวมกัน)
ผูอ้ อกแบบธง ได้นำ� สีทงั้ หก ตามบรรยายข้างต้น มาดัดแปลงเป็นผืนธง โดยมีลกั ษณะเป็นธงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
แบ่งเป็นแถบเรียงเป็นแนวตั้ง ความกว้างเท่ากัน ๖ แถบ เรียงล�ำดับแถบสี จากด้านซ้าย (ซึ่งเป็นด้านต้นของธง)
ไปทางขวา ดังนี้
แถบแรกสีน�้ำเงิน แถบที่ ๒ สีเหลือง, แถบที่ ๓ สีแดง, แถบที่ ๔ สีขาว, แถบที่ ๕ สีแสด ส่วนแถบสุดท้าย
หรือแถบสีประภัสสร เป็นแถบสีที่เกิดจากการน�ำแถบสีทั้ง ๕ สีแรก ในตอนต้น มาเรียงล�ำดับใหม่ในแนวตั้ง
ความหมาย
สีในธงฉัพพรรณรังสีแต่ละสี มีความหมายอืน่ แฝงดังต่อไปนี้ สีนลี ะ (น�ำ้ เงิน) : พระมหากรุณาธิคณ
ุ แห่งสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันแผ่ไพศาลไปทั่วสากลจักรวาล, สีปีตะ (เหลือง) : มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
คือ การหลีกเหลี่ยงความสุดโต่งทั้งปวง, สีโรหิตะ (แดง): การอ�ำนวยพรให้ประสบความส�ำเร็จ สมบูรณ์พร้อม
ด้วยสติปัญญา คุณงามความดี ความเป็นผู้มีโชคและเกียรติยศทั้งปวง, สีโอทาตะ (ขาว) : ความบริสุทธิ์แห่ง
พระธรรม ซึง่ เป็นของทีไ่ ม่จำ� กัดกาล (อกาลิโก) และน�ำชนไปสูค่ วามหลุดพ้น, สีมญ
ั เชฏฐะ (ส้ม) : พระปัญญาคุณ
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, สีประภัสสร (ใส) : ความจริงทั้งหมด ในพระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประวัติ
ธงนี้ออกแบบโดยพุทธสมาคมโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ พันเอกเฮนรี สตีล โอลคอตต์
เป็นผูแ้ ก้ไขให้เป็นแบบทีใ่ ช้ในปัจจุบนั เริม่ ใช้เป็นครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๘ ทีป่ ระเทศศรีลงั กา ต่อมาองค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (World Fellowship of Buddhists - WFB) ได้ประกาศให้ธงนีเ้ ป็นธงพุทธศาสนาสากล
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓

v วิสัชนาธรรม : วิสาขบูชาร�ำลึก
v ปรารภธรรม :
มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
v ปาฐกถา :
สันติภาพกับพระพุทธศาสนา
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สมเด็จพระสังฆราชฯ
v พระธรรมเทศนา :
อัศจรรย์มนุษย์

v ธรรมกถา : แง่คิดวันวิสาขบูชา
v กวีนิพนธ์ : วิสาขะร�ำลึก
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ถ�้ำหลง คุหัฏฐกสูตร
v กวีนิพนธ์ : นิทานข�ำขันธ์
v เรื่องชุดพุทธบริษัท :
พุทธบริษัทกับพุทธานุสติ
v ทันโลก รู้ธรรม :
อภิสิทธิสภาพเหนือเขตพุทธ

